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Вайнагій Т. М. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2021; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертанткою вперше 

теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

методику формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища на основі 

рівневої категоризації відмінностей між висококонтекстними та 

низькоконтекстними культурами комунікації; виділено три етапи (підготовчо-

орієнтаційний, структурно-комунікативний та завершальний (рефлексійний)) 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

студентів полінаціональних груп спеціальності «Медицина»; пояснено вплив 

категорії контекстності (тобто приналежності до висококонтекстної або 

низькоконтекстної культури комунікації) на особливості сприйняття, 

культурної, вербальної і невербальної поведінки індивідів.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні (на основі діалогу-розпитування) 

майбутніх лікарів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 

222 «Медицина» освітньої програми «Лікувальна справа» на ІІ курсі в умовах 

полікультурного середовища. 
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Предметом дослідження є методика формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні з використанням діалогу-розпитування 

у студентів ІІ курсу спеціальності 222 «Медицина» освітньої програми 

«Лікувальна справа», які навчаються в умовах полікультурного середовища. 

У дисертації здійснено аналіз поняття і структури англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища, запропоновано власне визначення поняття 

«англомовна професійно орієнтована компетентність», а також виокремлено 

основні компоненти англомовної професійно орієнтованої компетентності 

лікарів з огляду на процеси інтернаціоналізації сучасної вищої освіти України. 

Розкрито сутність англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів та встановлено, що провідним різновидом 

комунікації фахівців медичної галузі є усне непідготовлене діалогічне 

мовлення, а основним типом ділового діалогу лікарів є діалог-розпитування. 

Досліджено особливості англомовного професійно орієнтованого 

говоріння майбутніх лікарів у полінаціональних групах, виокремлено категорію 

контекстності культур, здійснено рівневу категоризацію розбіжностей між 

висококонтекстними та низькоконтекстними культурами комунікації на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки. 

Здійснено відбір та класифікацію принципів відбору та організації 

навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності майбутніх лікарів. 

Досліджено вплив комунікативних та поведінкових стратегій 

представників висококонтекстних і низькоконтекстних культур комунікації на 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища. Проаналізовано особливості 

комунікативної поведінки представників різноконтекстних культур комунікації 

у діадах «лікар – лікар / фахівець медичної галузі» та «лікар – пацієнт / 

представник пацієнта». 
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Визначено етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів – підготовчо-орієнтаційний, 

структурно-комунікативний та завершальний (рефлексійний).  

За допомогою визначених етапів формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища розроблено і представлено теоретично 

обґрунтований комплекс вправ, укладений з урахуванням категорії 

контекстності культур на основі спеціально розробленого алгоритму, який 

містить варійовані умови завдань для представників висококонтекстних і 

низькоконтекстних культур комунікації. 

Надано детальний опис процедур підготовки та проведення 

експериментальної перевірки ефективності розробленої методики формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища, проаналізовано та 

інтерпретовано результати експерименту за допомогою методів математичної 

обробки даних. 

На підставі отриманих результатів укладено методичні рекомендації 

щодо формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища на основі 

діалогу-розпитування. 

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована компетентність, 

майбутні лікарі, говоріння, діалог-розпитування, полікультурне середовище, 

полінаціональна група, висококонтекстні культури комунікації, 

низькоконтекстні культури комунікації, підготовчо-орієнтаційний етап, 

структурно-комунікативний етап, завершальний (рефлексійний) етап.   

  



5 

ABSTRACT 

 

Vainagii T. M. Development of English language professional competence 

in the spoken interaction and production of future doctors in a multicultural 

environment. – Manuscript. 

A thesis presented for а Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute». – Kyiv, 2021; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The scientific novelty of the research is that for the first time the methodology 

of the development of English language professional competence in the spoken 

interaction and production of future doctors in a multicultural environment has been 

theoretically substantiated, designed, and experimentally tested based on the level 

categorization of differences between high-context and low-context communication 

cultures; three stages (preparatory-orientational, structural-communicative and final 

(reflective)) of formation of English language professional competence in the spoken 

interaction and production of students of multinational groups majoring in Medicine 

have been formed; the influence of the category of context (i.e. attribution to a high-

context or a low-context communication culture) on the peculiarities of perception, 

cultural, verbal and non-verbal behaviour of individuals has been explained.  

This PhD thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions, 

references, and appendices. 

The object of the research is the process of the development of English 

language professional competence in the spoken interaction (based on the dialogue-

questioning) of future doctors majoring in the specialty 222 «Medicine» of the 

educational program «General Medicine» in the second year in a multicultural 

environment. 

The subject of the research is the methodology of development of English 

language professional competence in the spoken interaction with the use of dialogue-
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questioning for the second-year students of the specialty 222 «Medicine» of the 

educational program «General Medicine» who study in a multicultural environment.  

The PhD thesis reveals the theoretical and methodological principles of 

professional training of future doctors and analyses modern approaches and 

principles for teaching the English language professional spoken interaction. 

The concept and structure of English language professional competence in the 

spoken interaction of future doctors in a multicultural environment have been 

analysed, the definition of the concept of «English language professional 

competence» has been suggested, and the main components of English language 

professional competence of doctors in view of the processes of internationalization of 

modern higher education in Ukraine have been highlighted. 

The essence of English language professional competence in the spoken 

interaction of future doctors has been revealed; it has also been established that the 

leading type of communication of medical professionals is unprepared oral spoken 

interaction, and the main type of the business dialogue of doctors is a dialogue-

questioning. 

The peculiarities of English language professional spoken interaction of future 

doctors in multinational groups have been studied, the category of the context of 

cultures has been singled out, the level categorization of differences between high-

context and low-context communication cultures at the levels of cultural, verbal and 

nonverbal behaviour has been carried out. 

The principles of selection and organization of educational material for the 

development of English language professional competence of future doctors have 

been determined and classified. 

The influence of communicative and behavioural strategies of representatives 

of high-context and low-context communication cultures on the formation of the 

English language professional competence of future doctors in a multicultural 

environment has been studied. Peculiarities of communicative behaviour of 

representatives of different context communication cultures in dyads «doctor – doctor 

/ medical professional» and «doctor – patient / patient’s representative» have been 

analysed.   
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The preparatory-orientational, structural-communicative, and final (reflective) 

stages of the development of English language professional competence in the spoken 

interaction and production of future doctors have been determined. 

The specified stages of the development of English language professional 

competence in the spoken interaction and production of future doctors in a 

multicultural environment have enabled to develop and present a theoretically 

substantiated complex of exercises with an account to the category of the context of 

cultures and based on a specially developed algorithm containing varied task 

conditions for high-context and low-context communication cultures.  

The detailed description of procedures of preparation and carrying out 

experimental validation of the efficiency of the designed methodology of the 

development of English language professional competence in the spoken interaction 

and production of future doctors in a multicultural environment has been presented, 

the results of the experiment have been analysed and interpreted using methods of 

mathematical data processing. 

The obtained results have enabled us to formulate methodical 

recommendations in terms of the development of English language professional 

competence in the spoken interaction of future doctors in a multicultural environment 

based on a dialogue-questioning. 

Keywords: English language professional competence, future doctors, spoken 

interaction and production, dialogue-questioning, multicultural environment, 

multinational group, high-context communication cultures, low-context 

communication cultures, preparatory-orientational stage, structural-communicative 

stage, final (reflective) stage. 
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ВСТУП  

 

Актуальність дослідження. Переломні процеси стрімких якісних змін та 

інновацій на сучасному етапі розвитку вищої освіти України сприяють 

перегляду та оновленню її змісту. Зокрема посилення транскордонного 

співробітництва України та Європейського Союзу після підписання у 2014 році 

угоди про асоціацію, а також вихід нашої держави на міжнародний ринок 

освітніх послуг, зумовлений приєднанням України до Болонського процесу, 

призводять до посилення ролі іноземних мов у професійній підготовці 

майбутніх фахівців. Англійська мова як лінгва франка і провідна мова 

міжнародного обміну фаховою інформацією займає чільне місце під час 

налагодження інтернаціонального корпоративного співробітництва. 

Пропонована наукова робота присвячена вивченню специфіки 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності (далі – 

АПОК) майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. Вибір 

тематики зумовлений декількома факторами. По-перше, перед глобалізованим 

світовим товариством все частіше постають виклики, пов’язані з появою раніше 

невідомих збудників і виникненням тяжких захворювань, боротьба з якими 

потребує об’єднання досвіду та знань науковців у галузі медицини і лікарів-

практиків з усього світу. Міжнародна співпраця у сфері охорони здоров’я 

набуває більшої ефективності за умови володіння усіма її учасниками 

достатнім рівнем англомовної професійної компетентності. По-друге, у 

вітчизняних закладах вищої освіти (далі – ЗВО) як активних учасниках 

міжнародного освітнього середовища спостерігається стрімке зростання 

кількості іноземних студентів, із котрих 45% здобувають фах за медичними 

спеціальностями (Квіт, 2020, с. 37). По-третє, процес навчання студентів в 

умовах полікультурного середовища значно відрізняється від традиційної 

організації навчального процесу у мононаціональному середовищі. Специфіка 

формування АПОК під час аудиторних занять інтенсифікується й через 

необхідність тісної взаємодії студентів, які представляють різні культурні 

концепти (висококонтекстні культури комунікації (далі – ВККК) та 
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низькоконтекстні культури комунікації (далі – НККК)) під час виконання 

спільних комунікативних завдань, а також завдяки своєрідному характеру 

англійської мови для медичних цілей та загальносвітовим особливостям 

корпоративної етики лікарів. 

Актуальність даного наукового дослідження полягає й у тому, що воно 

тісно пов’язане з концепцією освіти для сталого розвитку. Цей зв’язок 

спостерігається у декількох аспектах. Перш за все, полікультурність сприяє 

становленню демократичного суспільства та притаманних йому цінностей, що є 

одним із пріоритетних завдань нашої держави. Також полікультурність 

призводить до підвищення рівня толерантності до сприйняття різних етносів, 

культур, релігійних вірувань, традицій тощо. Виховання толерантності, у свою 

чергу, вимагає формування певної фахової компетентності як викладачів, так і 

студентів, які навчаються у полінаціональних групах. Окрім того, концепція 

освіти для сталого розвитку та необхідність формування АПОК в умовах 

полікультурного середовища як один з її інтегральних аспектів, сприяють 

сталості результатів діяльності суб’єктів навчання, позаяк саме професійне 

спрямування ґенерує внутрішню мотивацію студентів до набуття знань, 

навичок та вмінь, необхідних для подальшого здійснення їх фахової діяльності. 

Відповідно до «Програми з англійської мови для професійного 

спілкування» (Bakayeva et al., 2005), мета навчання англійської мови для 

професійного спілкування полягає у формуванні інтегрованої системи знань, 

навичок та вмінь, необхідних для комунікації у типових фахово обумовлених 

ситуативних контекстах. Основні положення Концептуальних засад державної 

політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (Концептуальні 

засади державної політики, 2019) визначають рівень сформованості АПОК 

випускників українських ЗВО як такий, що дозволяє їм бути повноцінними 

учасниками освітнього, наукового та професійного життя як на національному, 

так і на міжнародному рівнях. Галузевий стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 222 «Медицина» (Галузевий стандарт вищої освіти, 2016) 

визначає, що однією з основних компетентностей майбутнього лікаря є вміння 
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використовувати англійську мову на професійному рівні для здійснення 

спілкування та вирішення поставлених завдань. 

Під час розробки методики формування АПОК майбутніх лікарів ми 

керувалися вимогами до АПОК фахівців галузі медицини, встановлених у 

вищезазначених освітніх документах, а також враховували вже існуючі наукові 

і методичні розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників.  

До питання формування АПОК у говорінні зверталася велика кількість 

науковців. Зокрема, увага приділялася вивченню комунікативних стратегій 

професійного медичного дискурсу (Е. Акаєва (2007), М. Барсукова (2007), 

М. Дяченко (2016), В. Жура (2008) Е. Мішлер (Е. Mishler) (1984) та ін.); 

дослідженню структури англомовної професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності майбутніх лікарів (І. Гуменна (2013), О. Новікова (2014) та ін.); 

специфіці формування АПОК майбутніх лікарів в умовах інформаційно-

освітнього середовища (Т. Баєва (2013)); розробці методики навчання 

майбутніх лікарів англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення (Л. Крисак (2016), С. Отакі та ін. (S. Ohtaki et al.) (2003)); 

особливостям впровадження інтерактивних методів і технологій навчання у 

процесі формування АПОК студентів-медиків (В. Азатьян (2018), 

Р. Слухенська (2016) та ін.); вивченню видів вправ для формування 

англомовної лексичної компетентності лікарів (Л. Бірецька (2014)); аналізу 

сучасного стану освіти іноземців в Україні (О. Лисак (2016) та ін.); підготовці 

майбутніх іноземних фахівців-медиків до професійного спілкування 

(Ж. Рагріна (2017)); дослідженню проблем навчання говоріння іноземців у 

вищих навчальних закладах (А. Чистякова (2011)); визначенню засобів 

покращення роботи зі студентами з англійською мовою навчання у медичних 

ЗВО України (Г. Човпан та ін. (2017)); зіставленню особливостей комунікації у 

діаді «лікар – пацієнт» у висококонтекстних та низькоконтекстних культурах 

комунікації (Дж. Вінделс (J. Windels) (2012)). 

Аналіз науково-методичних джерел продемонстрував, що у вітчизняному 

науковому просторі відчутний значний брак досліджень методів та підходів до 

навчання АПОК в умовах полікультурного середовища.  
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Проблемам формування англомовної комунікативної компетентності 

присвячено багато наукових праць, проте жодна з них не розглядає категорію 

контекстності культур як основу розробки методики формування АПОК в 

говорінні, а студентів полінаціональних груп спеціальності «Медицина» як 

суб’єктів методичного експерименту. Отже, світові виклики у галузі охорони 

здоров’я, замовлення суспільства з підготовки фахівців сфери медицини, які б 

були конкурентоздатними на міжнародному ринку праці, а також відсутність 

методики формування AПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища зумовлюють актуальність теми дисертації. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими прoграмами, плaнами, тeмами. 

Дисертація виконана в межах ініціативної тeми «Дoслідження eфективних 

шляхів навчання професійно орієнтованому іншомовному спілкуванню та 

перекладу в аспекті євроінтеграції» (держ. реєстр. номер УкрІНТЕІ 

0115U002007), яка розробляється кафедрами англійської мови  технічного 

спрямування № 1, англійської мови технічного спрямування № 2 та англійської 

мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Тему дисертації затверджено Вченою радою факультету 

лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (протокол № 4 від 25. 11. 2019 

р.). Pоль aвтора y pеалізації зaвдання пoлягала у здiйснені рoзробок, пoв’язаних 

iз дoслідженням методики формування АПОК майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні (на основі діалогу-розпитування) 

майбутніх лікарів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 

222 «Медицина» освітньої програми «Лікувальна справа» на ІІ курсі в умовах 

полікультурного середовища. 

Предметом дослідження є мeтодика фoрмування aнгломовнoї прoфесійно 

oрієнтованої кoмпетентності в говорінні з використанням діалогу-розпитування 
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у студентів ІІ курсу спеціальності 222 «Медицина» освітньої програми 

«Лікувальна справа», які навчаються в умовах полікультурного середовища. 

Мета роботи полягає в науковому аналізі проблеми, розробці й 

обґрунтуванні теоретичних та методичних засад формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища з експериментальною перевіркою ефективності 

запропонованої авторської методики. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

1) Визначити сутність та зміст англомовної професійно орієнтованої 

компетентності, а також виокремити основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої компетентності лікарів з огляду на процеси 

інтернаціоналізації сучасної вищої освіти України. 

2) Окреслити лінгвальні, екстралінгвальні та прагматичні особливості 

фахового мовлення лікарів і на основі цього довести, що діалогічне мовлення 

(далі – ДМ) є провідним видом усного ділового спілкування медичної галузі, а 

фахово орієнтований діалог-розпитування – функціональним типом діалогу, 

який є найпростішим за структурою й одночасно найбільш розповсюдженим у 

повсякденній комунікації лікарів, завдяки чому може слугувати основою для 

навчання говоріння студентів другого курсу спеціальності 222 «Медицина». 

3) Дослідити особливості англомовного професійно орієнтованого 

говоріння майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

(полінаціональних груп) з урахуванням категорії контекстності культур. 

4) Розкрити теоретичні й методологічні засади фахової підготовки 

майбутніх лікарів та проаналізувати сучасні підходи до навчання англомовного 

професійно орієнтованого говоріння (далі – АПОГ). 

5) Виокремити, сформулювати і класифікувати принципи відбору та 

організації навчального матеріалу для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності майбутніх лікарів з урахуванням специфіки 

перебігу навчального процесу в умовах полікультурного академічного 

середовища. 
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6) Розробити комплекс вправ з урахуванням відмінностей між носіями 

ВККК та НККК, а також створити модель формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

7) Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

підтвердити чи спростувати гіпотезу дослідження.  

8) Укласти методичні рекомендації для викладачів англійської мови за 

професійним спрямуванням (далі – АМПС) щодо формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю 

222 «Медицина» в умовах полікультурного середовища. 

Вирішення поставлених завдань передбачає використання таких методів 

дослідження: 

– теоретичні: критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з педагогіки, лінгвістики, антропології, психології, 

психолінгвістики, медицини та методики професійної підготовки майбутніх 

лікарів, які належать до різноконтекстних культур комунікації, з мeтою 

подальшої рoзробки влaсної мeтодики, вирoблення тeoретичних зaсад та 

концептуальних підходів до опрацювання програмного матеріалу; огляд низки 

навчальних програм та положень про організацію освітнього процесу, а також 

міжнародних документів, які регламентують процес і підходи до формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності студентів спеціальності 

222 «Медицина»; обґрунтування концептуальних засад методики формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища; моделювання результативної методики 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища; 

– емпіричні: спостереження за навчальним процесом, проведення 

анкетувань серед студентів полінаціональних груп та викладачів, які 

викладають АМПС у полінаціональних групах, з метою виявлення найчастіших 

проблем і викликів, що виникають у процесі виконання спільних завдань 

студентами, котрі належать до різноконтекстних культур комунікації; 
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опитування практикуючих лікарів задля виявлення найпоширеніших різновидів 

ділової комунікації в галузі охорони здоров’я; проведення експерименту для 

перевірки ефективності запропонованої методики формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища; 

– математичної статистики: математична обробка результатів 

методичного експерименту за допомогою статистичних критеріїв Стьюдента і 

Фішера, графічна інтерпретація результатів дослідження для кількісного та 

якісного аналізу й оцінювання достовірності результатів експерименту. 

На захист виносяться такі наукові положення:  

1. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища на основі 

такого функціонального виду діалогу як фахово орієнтований діалог-

розпитування з урахуванням розбіжностей між представниками 

висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки сприяє оптимізації та 

інтенсифікації процесу навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням завдяки зменшенню кількості непорозумінь і конфліктів між 

студентами, які належать до різних культур, у процесі виконання парних та 

групових комунікативних завдань.  

2. Використання алгоритму умови завдання, відмінного для 

представників висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації, 

під час формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

підвищує ефективність взаємодії студентів і, як наслідок, якість навчання 

англомовного професійно орієнтованого говоріння.  

3. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в говорінні здійснюється на основі спеціально створеного комплексу вправ із 

використанням англомовних напівавтентичних та автентичних навчальних 

матеріалів, які відображають найпоширеніші ситуації англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення (далі – АПОДМ) лікарів та містять різні за 



20 

формою подання види інформації за фахом: друковані тексти, аудіозаписи, 

відеозаписи. 

4. Найвищої ефективності формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища можна досягти завдяки збільшенню кількості 

вправ із використанням алгоритму умови завдання, варійованого відповідно до 

особливостей сприйняття і поведінки представників висококонтекстних та 

низькоконтекстних культур комунікації на підготовчо-орієнтаційному, 

структурно-комунікативному і завершальному (рефлексійному) етапах 

навчання. 

Haукова нoвизна рeзультатів дисeртації пoлягає у тoму, що в 

дoслідженнi: 

– вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено методику формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного  

середовища на основі рівневої категоризації відмінностей між 

висококонтекстними та низькоконтекстними культурами комунікації; виділено 

три етапи (підготовчо-орієнтаційний, структурно-комунікативний та 

завершальний (рефлексійний)) формування АПОК у говорінні студентів 

полінаціональних груп спеціальності «Медицина»; 

– удосконалено зміст та структуру формування АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища; 

– пояснено вплив категорії контекстності (тобто приналежності до 

висококонтекстної або низькоконтекстної культури комунікації) на особливості 

сприйняття, культурної, вербальної і невербальної поведінки індивідів; 

– запропоновано шляхи та обґрунтовано методи підвищення 

ефективності роботи з полінаціональними групами; 

– нaбули подaльшого розвитку теорія та практика формування АПОК 

у говорінні майбутніх лікарів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 

України. 

Прaктичне знaчення oдержаних результатів полягає у: 
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1) вiдборі мaтеріалів для формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища; 

2) рoзробці кoмплексу впрaв для формування АПОК у говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища та впровадженні 

даного комплексу в навчальний процес; 

3) укладанні навчального посібника з дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» для англомовних іноземних студентів медичних 

спеціальностей ЗВО України «English for Medical Purposes: Structure and Main 

Systems of the Human Body (Learning Materials and Active Vocabulary)»; 

4) створенні мoделі організації навчання на основі розробленої 

методики; 

5) підготовці мeтодичних рeкомендацій для викладачів АМПС ЗВО 

України щодо особливостей фoрмування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища. 

Oсобистий внесок автора: теоретичні положення, практичні розробки 

(відбір матеріалів, комплекс вправ та модель організації навчального процесу з 

використанням методики навчання ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх лікарів, які здобувають вищу 

освіту в умовах полінаціонального середовища), матеріали експериментального 

дослідження і висновки, наведені у дисертації, здобуті особисто автором 

дослідження. 

Розроблену методику впрoваджено у нaвчальний прoцес у ЗВО України 

(ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 4 від 

10 листопада 2020 р., Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», протокол № 4 від 23 

листопада 2020 р., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 

акт від 02 грудня 2020 р. № 14/4-1789, Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, протокол № 6 від 17 грудня 2020 р.). 

Aпробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Педагогіка та психологія сьогодні: 

постулати минулого і сучасні теорії» (м. Одеса, 2020 р.), «Проблеми 
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філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в Україні 

та ЄС» (м. Венеція, 2020 р.), «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи» (м. Суми, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено в 9 

публікаціях, серед яких 5 статей у фахових виданнях, затверджених 

Міністерством освіти і науки (далі – МОН) України, 1 стаття у закордонному 

виданні, внесеному до наукометричної бази даних Scopus, а також 3 публікації 

‒ тези доповідей на наукових конференціях, які додатково відображають 

результати дослідження. У статті «The Implementation of E-campus during the 

Assessment of English for Specific Purposes», написаній у співавторстві з 

І. Сімковою та А. Медведчук, особистий внесок автора полягає у відборі та 

систематизації критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок розмовної 

взаємодії студентів під час проведення онлайн навчання з курсу АМПС, а 

також підрахунку та інтерпретації отриманих результатів дослідження за 

допомогою математичних методів обробки даних. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її цілями та завданнями. 

Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 373 сторінки. 

Список використаних джерел налічує 383 найменування, з них – 139 

англійською та німецькою мовами. Робота містить 18 таблиць та 10 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

1.1. Сутність англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в говорінні майбутніх лікарів 

 

Іншомовна професійно орієнтовна компетентність (далі – ІПОК) є 

невід’ємним компонентом фахової підготовки майбутніх лікарів, адже дозволяє 

їм максимально адекватно актуалізувати себе як на рецептивному, так і на 

продуктивному рівнях. Під іншомовною професійно орієнтованою 

компетентністю у нашому дослідженні ми розуміємо англомовну професійно 

орієнтовану компетентність, адже англійська мова є не просто лінгва франка, її 

найчастіше використовують на міжнародних конференціях (до прикладу, 

International Conference on Heart & Diabetes 2019 (Осака, Японія), 7th World Heart 

Congress 2019 (Відень, Австрія), Pediatric Cardiology 2019 (Дубаї, ОАЕ), 

International Conference on Internal Medicine and Hospital Medicine 2019 (Париж, 

Франція), World Summit on Case Reports 2019 (Барселона, Іспанія), World 

Congress on Women Health and Reproductive Medicine 2019 (Гонконг), 4th 

International Conference on Internal Medicine and Hospital Administration 

(Амстердам, Нідерланди), 2nd International Conference on Anatomy and 

Physiology (Лондон, Об’єднане Королівство), Intercontinental Scholars Meeting 

on Pediatrics ICSMPMH 2019 (Рим, Італія) тощо) і у найбільш впливових 

міжнародних наукових медичних журналах (Annals of Internal Medicine; Balkan 

Medical Journal; BMC Pediatrics; Bulletin of the World Health Organization; The 

British Medical Journal (BMJ); The Medical Journal of Australia; The New England 

Journal of Medicine; The Lancet; The Journal of Clinical Investigation; The Journal 

of the American Medical Association (JAMA) тощо) статті публікують 

англійською мовою. Саме тому необхідність дослідження теоретичних та 
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практичних підходів до навчання англійської мови у професійних цілях 

превалює над усіма іншими мовами.   

Потреба формування АПОК майбутніх лікарів на сучасному етапі 

розвитку вищої школи обумовлена декількома факторами. По-перше, це 

приєднання України до Болонського процесу у травні 2005 року, одним з 

пунктів якого є розширення мобільності студентів задля обміну та збагачення 

досвідом (Степко та ін., 2003), що сприяє невпинній інтенсифікації наукових та 

професійних контактів із зарубіжними ЗВО і медичними установами. Це, у 

свою чергу, потребує адекватного перенесення набутих у ЗВО мовленнєвих 

знань, навичок і вмінь студентів в умови реальної безпосередньої комунікації 

як з носіями мови, так із представниками інших національностей, для яких мова 

навчання і професійного спілкування не є рідною. По-друге, розвиток 

компетентнісного підходу як у галузі вищої освіти в цілому, так і в методиці 

навчання іноземних мов за професійним спрямуванням (далі – ІМПС) у ЗВО 

зокрема, є пріоритетним напрямом оновлення змісту професійної освіти 

України. По-третє, стрімке збільшення об’ємів і темпів обміну інформацією, 

зростання міжнародного співробітництва після підписання у 2014 році угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом актуалізує проблему 

володіння англійською мовою на фаховому рівні.   

Провідним компонентом змісту формування АПОК є способи діяльності, 

тобто навчання різних видів мовленнєвої діяльності в рамках професійних 

завдань фахівця: говоріння, аудіювання, читання та письма. 

У межах нашого дослідження ми будемо використовувати термін 

«англомовна професійно орієнтована компетентність», який означає, що 

знання, навички і вміння, яких необхідно набути майбутнім лікарям для 

подальшого здійснення професійної діяльності, спрямовані саме на фахові 

потреби і вимоги медичної галузі та формуються шляхом виконання 

професійно орієнтованих завдань в усному акті спілкуванні. Під знаннями, 

навичками і вміннями ми розуміємо сукупність мовних та мовленнєвих 

компетентностей, які підлягають діагностуванню і реалізовуються лікарями 
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задля досягнення комунікативних цілей у процесі взаємодії з іншими 

учасниками спілкування. 

Аналіз відповідей практикуючих лікарів на запитання анкети (див. 

Додаток Б.1) дозволив дійти висновку, що їхня фахова комунікація у 

відсотковому співвідношенні розподіляється у такий спосіб (див. Рис. 1.1): 26% 

респондентів використовують ділове листування; 64% ведуть ділові телефонні 

розмови; 97% опитаних беруть участь у ділових бесідах / консультаціях; 9% 

ведуть ділові переговори; 52% виступають публічно. Опитування виявило, що 

письмова ділова комунікація не є розповсюдженою у медичній спільноті (26% 

від усіх респондентів). Серед різновидів усного ділового спілкування 

найрідшими є ділові переговори (лише 9% опитаних періодично беруть у них 

участь). Натомість найпоширенішим різновидом фахового спілкування лікарів є 

ділові бесіди і консультації (97% опитаних послуговуються ними задля 

здійснення професійної комунікації). Таким чином, анкетування практикуючих 

лікарів продемонструвало, що превалюючим видом їх фахової комунікації є 

говоріння. Отримані дані підтверджують важливість та доцільність формування 

АПОК майбутніх лікарів саме у говорінні.  

 

Рис. 1.1. Відсоткове співвідношення різновидів фахової комунікації лікарів 

 

Отже, починаючи навчання АПОГ потрібно брати до уваги фахове 

спрямування освіти. Іншими словами, викладач АМПС повинен володіти 

інформацією щодо характеру і умов майбутньої професійної діяльності лікарів, 
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щодо змісту їх фахової підготовки, професійних ситуацій та щодо переліку 

знань, навичок і вмінь, які потрібні для успішного виконання окресленої 

мовленнєвої діяльності.  

Завдання навчання АПОГ студентів спеціальності «Медицина» полягає у 

тому, щоб послідовно поглиблюючи та ускладнюючи професійно орієнтований 

зміст мовленнєвої діяльності майбутніх лікарів, надавати їм знання, необхідні 

для ефективного професійно орієнтованого говоріння, удосконалювати навички 

і розвивати вміння задля досягнення рівня володіння мовою (далі – РВМ) 

В2 / В2+ (Bakayeva et al., 2005, p. 4, 8).  

Також згідно з положеннями, викладеними у «Концептуальних засадах 

державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», 

схвалених рішенням колегії МОН України (2019), важливою умовою 

формування АПОК майбутніх лікарів є забезпечення загального РВМ студентів 

під час вступу до ЗВО на рівні не нижче В1 (Концептуальні засади державної 

політики, 2019). Тому з метою підвищення загального рівня володіння 

англійською мовою МОН України з 2019-2020 навчального року для іноземних 

студентів по закінченні першого курсу навчання було запроваджене 

обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з мови навчання. Відповідно до 

вимог МОН України, студенти повинні продемонструвати РВМ не нижче В1 і 

тільки за цієї умови можуть бути допущені до другого курсу навчання, де 

вивчатимуть АМПС (Іноземці складатимуть ЗНО, 2019). З цією ж метою МОН 

України запровадило концепцію, яка передбачає забезпечення до 2023 року 

рівня володіння англійською мовою не нижче В1 під час вступу на перший курс 

ЗВО для вітчизняних абітурієнтів (ЗНО з англійської може стати обов’язковим 

для вступу, 2019).  

Аналізуючи сутність АПОК у говорінні майбутніх лікарів, ми спираємося 

на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (далі – ЗЄР) (Ніколаєва, 

2003), Програму з англійської мови для професійного спілкування, 

рекомендовану МОН України (Bakayeva et al., 2005), галузевий стандарт вищої 

освіти України у галузі медицини (Галузевий стандарт вищої освіти, 2016), 

освітньо-професійну програму підготовки здобувачів зі спеціальності 222 
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«Медицина» (Освітньо-професійна програма, 2016), а також розроблену на їх 

основі робочу програму навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська мова)» (Робоча програма, 2019). В усіх указаних 

документах зазначено, що по закінченні другого (магістерського) рівня 

навчання випускники спеціальності «Медицина» повинні оволодіти говорінням 

на рівні В2 / В2+ для використання у професійний діяльності. 

Однак результати спостереження за навчальним процесом деяких ЗВО (див. 

Додаток В) дозволили зробити висновки, що студенти, чия фахова підготовка 

відбувається відповідно до другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», які здобувають 

вищу освіту українською мовою, мають змогу вивчати англійську мову на І, 

ІІ курсах як нормативну навчальну дисципліну (усі проаналізовані ЗВО), на 

ІІІ курсі як нормативну навчальну дисципліну (ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет») і / або елективний курс (ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», «Національний медичний університет 

ім. О. О. Богомольця», ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет 

ім. М. І. Пирогова»). На ІV-VІ курсах вивчення іноземної (англійської) мови не 

передбачене (ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет 

ім. М. І. Пирогова») або представлене у якості вибіркової дисципліни (ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», «Національний медичний 

університет ім. О. О. Богомольця»). Студенти, мовою навчання яких є англійська, 

вивчають її лише протягом перших двох курсів (ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»), або лише в якості елективної дисципліни 

(«Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця»), або ж цей 

предмет зовсім не передбачений робочими навчальними програмами (ДВНЗ 

«Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова»). 

Відповідно до стандартів ЗЄР, вимоги до студента, який досяг рівня В2/В2+ 

і став незалежним користувачем, є наступними: він може спілкуватися з носіями 

мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів 

жодній із сторін; він може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, 

виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи «за» 
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і «проти». На підрівні В2 користувач брати участь у діалозі з достатнім ступенем 

невимушеності та спонтанності, так, щоб відбулася природна інтеракція з 

носіями мови; він може брати активну участь в дискусії у знайомих контекстах, 

викладаючи й захищаючи свою точку зору (Ніколаєва, 2003). 

Аналіз перерахованих вище знань, навичок і вмінь дає змогу стверджувати, 

що перелік компетентностей, якими повинні оволодіти студенти спеціальності 

«Медицина» під час навчання АПОГ, входить до переліку вимог рівня В2 

Програми АМПС. Таким чином, навчання говоріння майбутніх лікарів є 

обов’язковим та ключовим елементом АМПС.  

У той же час можна дійти висновку, що кількість аудиторних годин з 

АМПС для студентів, які здобувають вищу освіту іноземною мовою, є 

недостатньою для набуття відповідного рівня АПОК у цілому та АПОГ зокрема 

з метою подальшого здійснення англомовної професійно орієнтованої 

комунікативної діяльності. Отже, перед викладачем АМПС стоїть завдання у 

максимально стислі строки озброїти майбутніх лікарів найважливішими 

знаннями, навичками і вміннями задля здійснення ними ефективної фахової 

комунікації. 

АПОГ – це продуктивний (експресивний) вид мовленнєвої діяльності, за 

допомогою якого, спільно з аудіюванням (слуханням), здійснюється вираження 

думок, обмін інформацією, тобто спілкування в усній формі у різноманітних 

професійно орієнтованих ситуаціях (Хакимзянова, 2016, с. 109).  

Невід’ємним структурним компонентом АПОГ є професійно орієнтоване 

висловлювання. За ступенем підготовленості висловлювання поділяється на: 

ініціативне (активне) говоріння, тобто мовлення, що зумовлене не стимулами 

співрозмовників, а внутрішнім задумом особи, яка формулює висловлювання; 

при цьому мовець керується власною ініціативою, самостійно обирає зміст 

висловлювання, мовленнєвий матеріал і виразні засоби мови; реактивне 

(говоріння у відповідь), тобто мовлення, яке є менш підготовленим, ніж 

ініціативне говоріння; воно є реакцією на стимул, репліку співрозмовника; 

репродуктивне (схоластичне) говоріння, тобто мовлення, яке полягає у 

відтворенні вивченого тексту (Скрипникова, 2017). 
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Лікарі у своїй професійній діяльності переважно застосовують перші два 

різновиди говоріння (ініціативне – під час пояснення діагнозу, стратегії 

лікування тощо; реактивне – під час відповіді на запитання пацієнтів і колег; 

під час реакції на думку колег на консиліумах, лікарських зборах тощо). 

Репродуктивне говоріння вживається вкрай рідко, до прикладу, під час 

презентацій на конференціях, виступів на вебінарах тощо. Таким чином, 

основним різновидом АПОГ лікарів є ДМ, представлене ініціативними та 

реактивними висловлюваннями. З цього випливає, що під час навчання АПОГ 

необхідно перш за все формувати у студентів навички і вміння ведення 

професійно орієнтованих діалогів як провідної форми говоріння лікарів. 

Водночас формування АПОК в АПОГ є одним з найскладніших завдань у 

навчанні АМПС. Причини труднощів полягають у тому, що мовний матеріал 

потрібно опанувати активно, як засіб фахового спілкування, а не просто 

впізнавання і розпізнавання, що є завданням при рецептивному сприйнятті 

мовлення. 

Під час читання та аудіювання сприймається готовий професійно 

орієнтований матеріал, хоча рецептивне сприйняття у кожній окремій 

професійній ситуації має свої особливості: під час читання фахівець може 

неодноразово повернутися до незрозумілого уривку (наприклад, під час 

ознайомлення з історією хвороби пацієнта), у той час як аудіювання змушує  

фахівця-слухача підпорядковуватися темпу мовлення співрозмовника (до 

прикладу, під час обговорення скарг та симптомів пацієнта лікар 

підлаштовується до темпу мовлення колег; або лікар пристосовується до 

особливостей мовлення хворого, коли проводить фізичний огляд пацієнта чи 

збір анамнезу). 

Найбільше труднощів виникає при самостійному вираженні думок і 

почуттів засобами іноземної, нерідної мови, що ускладнюється у професійній 

сфері, де майбутній фахівець повинен опанувати не тільки синтаксико-

морфологічну будову мови, а й складну систему сполучуваності професійних 

термінів, яка завжди специфічна і, як правило, відрізняється від сполучуваності 

у рідній мові суб’єкта мовлення. Особливих труднощів цей аспект набуває під 
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час фахової комунікації у сфері охорони здоров’я, яка оперує розлогою 

ієрархією анатомічних, клінічних і фармакологічних термінів греко-

латинського походження зі складною системою сполучуваності, утворення 

форм множини та похідних, а також специфічними вимогами до корпоративної 

етики та ведення професійного документообігу. Свідоме конструювання та 

аналіз форм мови – лише один із початкових етапів оволодіння нею. 

Результатом навчання говоріння має стати інтуїтивне володіння мовним і 

мовленнєвим матеріалом (Цветкова, 1994, с. 194-195). 

Успішність формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів залежить 

від низки об’єктивних та суб’єктивних факторів. По-перше, необхідно 

враховувати вікові особливості студентів. Сучасні методисти та психологи 

виокремлюють три основні вікові групи у методологічних підходах до навчання 

іноземних мов: молодша (2-12 років), середня (13-17 років), старша (від 18 

років) (Harmer, 2007, р. 14). Студенти належать до cтаршої вікової групи. Якщо 

у молодшому віці переважає механічна пам’ять, образне мислення з яскравим 

емоційним забарвленням, то для старшого віку характерні зміни пам’яті: для 

неї притаманний високий ступінь пізнавально-логічної поведінки, уміння 

зосередитися, пошук прийомів запам’ятовування інформації; відтворення 

текстів пов’язується не з заучуванням, а з перетворенням тексту-джерела, з 

організацією (класифікаційним, асоціативним, смисловим угрупованням) 

матеріалу. Дана вікова група схильна до міркувань, вираження власної думки 

до теми, яка вивчається. Тому під час навчання АПОГ студентів потрібно 

заохочувати до проведення паралелей, логічних зав’язків між граматичними 

конструкціями та лексичними виразами, подавати вокабуляр у фаховому 

контексті. По-друге, успішність формування АПОК у говорінні залежить від 

ситуативно-тематичної обумовленості спілкування (Малетина, 2014). Будь-який 

мовленнєвий акт здійснюється в контексті певної ситуації у межах 

різноманітних суспільно-побутових та професійних сфер життєдіяльності 

людини (у контексті нашого дослідження – це медична сфера, в умовах якої 

суб’єкт навчання виконує свої фахові обов’язки).  
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Також під час вибору методик у процесі навчання АПОГ слід 

враховувати психологічну структуру акту говоріння, яка включає чотири фази: 

спонукально-мотиваційну, коли проявляється потреба фахівця у спілкуванні під 

впливом певного мотиву і за умови наявності конкретної професійно 

орієнтованої мети висловлювання; аналітико-синтетичну (також відому як 

фазу орієнтування), представлену у вигляді згорнутих розумових дій з 

формулювання думок; під час цієї фази функціонально активізується механізм 

внутрішнього оформлення висловлювання, який забезпечує вибір слів, 

граматичне структурування фраз, їх трансформацію відповідно до правил мови 

спілкування та конкретної фахової ситуації; виконавчу, пов’язану зі звуковим та 

інтонаційним оформленням думки; контролюючу, завдання якої полягає у 

тому, щоб сигналізувати про можливі помилки і сприяти їх виправленню; 

контроль передбачає наявність у мовця зразка, який формується у процесі 

професійної мовленнєвої практики і порівняння власного фахово орієнтованого 

мовлення з цим зразком (Бредихина, 2018, с. 31-32; Ипполитова, 2013). 

Вироблення необхідних для професійно орієнтованого говоріння якостей 

здійснюється за допомогою психофізіологічних механізмів говоріння. На думку 

Ю. Пассова (1989), говоріння характеризує наступний ряд механізмів (Пассов, 

1989, с. 126-127):  

• Механізм репродукції, який забезпечує відтворення готових і 

засвоєних структурно-смислових блоків. Дослідники зазначають, що в 

професійно орієнтованому мовленні лікарів завжди є елементи репродукції 

(Е. Шубін (1963) стверджує, що репродукція готових блоків в англійській мові 

становить 25% (Шубин, 1963)). Дійсно, у мовленні фахівців галузі медицини 

наявна достатня кількість рекурентних (повторюваних) елементів, число яких 

скорочується зі зростанням рівня накопичених фахових знань і розвитком 

професійно орієнтованого мовлення. Репродукція може бути повною 

(наприклад, відтворення професійного медичного діалогу- / монологу-зразка) 

або частковою (до прикладу, відтворення діалогу- / монологу-зразка з заміною 

фахових медичних термінів на відповідні розмовні синонімічні). 
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У навчанні АПОГ механізм репродукції слід формувати і розвивати як 

одну з передумов професійно орієнтованого говоріння, коли репродукуються 

готові елементи (What is your concern? What is troubling you? What is bothering 

you? What seems to be the problem?) задля успішного вирішення проблемної 

професійно орієнтованої ситуації (наприклад, для збору анамнезу, визначення 

скарг пацієнта тощо). 

• Механізми комбінування та конструювання діють на рівні 

формування словосполучень і речень. Комбінування є використанням знайомих 

засобів мови в поєднаннях, які не застосовувалися суб’єктом навчання у 

попередньому досвіді. Від здатності комбінувати слова, синтагми, фрази 

залежать продуктивність, швидкість, новизна та інші якості професійно 

орієнтованого говоріння. Розвиток механізму комбінування повинен бути 

комунікативно спрямованим. У процесі АПОГ фахівець часто конструює фрази 

не на основі правил, а за аналогією з моделлю, яка зберігається у пам’яті, на 

основі відчуття мови і допустимості тієї чи іншої конструкції як в мові, так і в 

конкретній комунікативній професійно орієнтованій ситуації. Нерідко під час 

фахового спілкування потрібно терміново переконструювати фразу або її 

частину через їх невідповідність певній умові: стану слухача, тактичному плану 

мовця, стилю спілкування тощо (наприклад, в історії хвороби може бути 

вказаний діагноз «inguinal swelling», але під час пояснення діагнозу пацієнту, 

лікар уникатиме медичної термінології, перефразувавши його на розмовний 

варіант «a lump in the groin»). 

• Механізм управління функціонуванням висловлювання (механізм 

дискурсивності) реалізує мовленнєву стратегію і тактику мовця: оцінює 

професійно орієнтовану ситуацію відповідно до комунікативної мети 

(стратегії), сприймає сигнали зворотного зв’язку, тобто репліки 

співрозмовника, його невербальну поведінку, і приймає рішення щодо змісту й 

форми професійно орієнтованого висловлювання (тактики). Механізм 

управління функціонуванням висловлювання широко застосовується лікарями 

в їх повсякденній фаховій діяльності, адже мовленнєва стратегія, 

комунікативна мета і тактика їх професійно орієнтованого висловлювання, як 
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правило, залежить від реципієнта (медика або пацієнта). Якщо лікар комунікує 

з колегою, то зміст і форма його висловлювання будуть складнішими, 

комплекснішими. У випадку спілкування з пацієнтом або його представниками 

спостерігатиметься тенденція до спрощення структури висловлювання з метою 

полегшення розуміння наданої реципієнту інформації. 

Система механізмів повинна формуватися за допомогою комплексу 

вправ, що дозволяють розвинути навички як внутрішнього (смислового), так і 

зовнішнього (усного) оформлення фахово орієнтованого висловлювання. 

Звідси випливають рівні професійно орієнтованого мовлення, які є 

безпосередньо пов’язаними з фазами акту говоріння, а саме (Жинкин, 1958): 

• Рівень внутрішнього мовлення: пов’язаний з діями мотивів-цілей, 

які формують сенс професійно орієнтованого висловлювання, і мотивів-

стимулів, що виконують роль спонукальних чинників. При цьому мотиви 

визначають варіанти мовленнєвої поведінки, а також вибір вербальних і 

невербальних засобів з переліку допустимих варіантів. На цьому рівні процес 

руху від думки до слова пов’язаний з орієнтуванням у комунікативній 

професійній ситуації і плануванням мовлення, тобто прогнозуванням 

майбутнього професійно орієнтованого висловлювання. Водночас відбувається 

складна розумова діяльність щодо оцінки мовцем компонентів фахово 

орієнтованої ситуації, очевидних для нього самого, і щодо адекватного 

вираження компонентів у формі слів, словосполучень та сталих виразів.  

Внутрішнє професійно орієнтоване мовлення нерідною мовою залежить 

від ступеня володіння нею, має більш розгорнуту форму на початку навчання і 

здійснюється за схемою: програма → професійно орієнтоване висловлювання 

рідною мовою → професійно орієнтоване висловлювання нерідною мовою. З 

підвищенням рівня володіння нерідною мовою проміжна ланка (формулювання 

професійно орієнтованого висловлювання спочатку рідною мовою) зникає. Під 

час формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів, які володіють 

англійською мовою на рівні В1+ / В2, друга ланка також автоматично випадає, 

тобто відбувається редукція професійно орієнтованого мовлення. Редукції 

внутрішнього мовлення сприяють наочні опори, ключові слова, мовленнєві 
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формули, план тощо. Окрім того, студенти заучують конкретні лексичні та 

граматичні конструкції у контексті з прив’язкою до ряду фахових ситуацій, у 

межах яких доцільно застосовувати відповідні конструкції. Таким чином, за 

потреби використання таких конструкцій у непідготовленому професійно 

орієнтованому говорінні лікарів на перших етапах навчання АМПС задіяний 

механізм репродукції, але з розширенням професійного медичного вокабуляру 

студента та кількості граматичних конструкцій, що використовують у певних 

фахових ситуаціях (контекстах), суб’єкт мовлення переходить до механізму 

комбінування та конструювання, а в подальшому і до механізму управління 

функціонуванням професійно орієнтованим висловлюванням, тобто здатний 

комбінувати та переробляти лексичні одиниці, обрамлюючи їх у потрібну 

граматичну форму відповідно до мети висловлювання та цільової аудиторії. 

• Рівень зовнішнього мовлення (реалізація внутрішньої програми в 

мовному коді): пов’язаний з її оформленням за допомогою засобів сполучення: 

дієслів, службових слів, іменників, займенників тощо; з орієнтуванням в умовах 

професійно спрямованого спілкування (навички орієнтування в ситуації 

фахової комунікації у представників іншої мови і культури формуються 

спеціально, оскільки в правилах корпоративного спілкування будь-якої 

культури існують рутинні елементи, які мають національно-культурну 

специфіку). Основними ознаками зовнішнього мовлення є його озвученість, 

відповідність ситуації професійного спілкування, емоційна забарвленість. 

Провідною метою формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів є 

розвиток здатності здійснювати усне спілкування в різноманітних професійно 

обумовлених ситуаціях, тобто розуміти усні висловлювання партнера по 

спілкуванню і реагувати на них у рамках професійно-трудової сфери; вміти 

розповісти про себе, оточуючих, прочитане, почуте, виражати ставлення до 

предмета висловлювання або до отриманої інформації. 

Англомовний професійно орієнтований діалог – це безпосередня 

мовленнєва взаємодія між двома або кількома фахівцями, між лікарем і 

пацієнтом тощо (Бредихина, 2018, с. 33). 
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Для майбутніх лікарів актуальнішим є навчання АПОДМ, адже його 

використовують в ширшому спектрі професійно орієнтованих ситуацій 

(наприклад, діалог між лікарем і пацієнтом (медичний огляд; збір анамнезу; 

консультація тощо) або родичами пацієнта (збір анамнезу; обговорення етапів 

та стратегій лікування тощо), діалог між колегами-медиками (вітчизняний лікар 

– іноземний лікар тощо), діалоги під час консиліуму). Англомовний професійно 

орієнтований монолог є менш поширеним у лікарській сфері (до прикладу, 

виступ на міжнародній конференції або вебінарі; представлення анамнезу 

хворого під час зборів / консиліуму; пояснення ходу лікування, діагнозу). Дана 

теза обґрунтовується відповідями практикуючих лікарів на запитання анкет 

(див. Додаток Б.1).  

Тому цілком закономірно, що під час навчання професійно орієнтованого 

говоріння більша увага буде приділятися формуванню АПОК саме в АПОДМ. 

Сутність АПОК у професійно орієнтованому ДМ та його підвиді полілозі 

(консиліумі, груповому обговоренні проблеми, дискусії, вільній бесіді) полягає 

у продуктивному усному обміні інформацією фахового змісту і складається з 

почергових реплік, у яких співрозмовники перемінно виступають у ролі мовця і 

слухача (Каптюрова, 2013; Марків, 2017; Яковлева, 2007). У межах нашого 

дослідження це лікар – зарубіжний колега, лікар – іноземний пацієнт. 

Специфіка англомовного професійно орієнтованого діалогу полягає у 

тому, що в рамках одного мовленнєвого акту поєднуються рецепція 

(сприйняття мовцем мови партнера), репродукція (промовляння почутого у 

внутрішньому мовленні, що викликає необхідність стежити за думкою 

співрозмовника); продукція (реагування на репліку співрозмовника, а також 

ініціативне продовження спілкування). Ці фактори також ускладнюють 

навчання професійно орієнтованого діалогу. 

Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує професійно 

орієнтований діалог, розрізняють чотири функціональні типи діалогів: 

1) діалог-розпитування, 2) діалог-домовленість, 3) діалог-обмін враженнями / 

думками і 4) діалог-дискусія / обговорення (Алхазишвили, 1988, с. 45-49; 

Берман, 1970, с. 48-50; Бухбиндер, 1980, с. 72-76; Гурвич, 1972, с. 114-120; 
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Скалкин, 1981, с. 25-40; Скляренко и др., с. 17-30; Тарнопольський, 2006, с. 15-

20; Черниш, 2012, с. 11-27). 

Аналіз відповідей практикуючих лікарів на запитання анкет (див. 

Додаток Б.1) виявив, що їх АПОДМ у відсотковому співвідношенні 

розподіляється у такий спосіб (див. Рис. 1.2): 84% респондентів 

використовують діалог-розпитування у повсякденній фаховій діяльності, 13% 

беруть участь у ділових діалогах-дискусіях / обговореннях, лише 2% 

послуговуються діалогом-обміном думками / враженнями і всього 1% 

респондентів використовує діалог-домовленість.  

Водночас 87% опитаних лікарів зазначили, що діалог-розпитування 

відбувається з пацієнтами, діалог-обмін враженнями / думками і діалог-

дискусія / обговорення – з колегами (91% і 96% від усіх опитаних відповідно), а 

діалог-домовленість відбувається переважно з пацієнтами (64% респондентів) 

(див. Додаток Б.1). 

 

Рис. 1.2. Відсоткове співвідношення використання різновидів діалогів у 

повсякденній фаховій комунікації лікарів 

 

Аналіз підручників для навчання АМПС (див. Табл. 1.1), рекомендованих 

робочими програмами університетів для студентів спеціальності «Медицина», 

щодо відсоткового співвідношення представлених у них чотирьох типів діалогу 

дозволяє зробити висновок, що діалог-розпитування займає понад 50% від усіх 

84%

1%
2%

13% Діалог-розпитування

Діалог-домовленість

Діалог-обмін 

враженнями / думками

Діалог-дискусія / 

обговорення
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діалогів, представлених у підручниках. Переважно це діалоги між лікарем та 

пацієнтом під час медичного огляду, збору анамнезу, поясненні ходу лікування, 

діагнозу тощо. Другим за присутністю у підручниках є діалог-домовленість (в 

середньому 25% усіх діалогів). Це діалоги типу: лікар – пацієнт (діалоги щодо 

призначення медичних обстежень та лікування, узгодження плану лікування), 

лікар – медична сестра (діалоги щодо перебігу лікування пацієнта), лікар – 

реєстратор (діалоги щодо узгодження графіку прийому лікаря). Третє місце 

займає діалог-обмін враженнями / думками (близько 12% усіх діалогів). Це 

діалоги типу лікар – лікар, лікар – студент-практикант (діалоги щодо 

обговорення симптомів, захворювань та причин їх виникнення). Найменш 

поширеними типом діалогів, представлених у підручниках, є діалог-дискусія / 

обговорення (близько 10% усіх діалогів). Цей вид представлений виключно 

дискусіями між лікарями щодо обговорення можливого діагнозу, стратегії 

лікування або симптомів та причин їх виникнення.  

Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз підручників для навчання АМПС студентів 

спеціальності «Медицина» 

Назва, автор, рік 

видання 

Діалог-

розпитування 

Діалог-

домовленість 

Діалог-обмін 

враженнями 

/ думками 

Діалог-

дискусія / 

обговорення 

Glendinning, E. H. & 

Howard, R. (2010). 

Professional English in 

Use. Medicine. 

Cambridge: Cambridge 

University Press. 

77% 17% 6% – 

Glendinning, E. H. & 

Holmström, B. 

(2008). English in 

Medicine. Third Edition. 

Cambridge: Cambridge 

University Press. 

59% 25% 8% 8 % 

McCarter, S. (2013). 

Oxford English for 

Careers: Medicine 1. 

Student’s Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

50% 30% 10% 20% 

 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beverly+Holmstr%C3%B6m&text=Beverly+Holmstr%C3%B6m&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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Продовження Таблиці 1.1 

McCarter, S. (2016). 

Oxford English for 

Careers: Medicine 1. 

Student’s Book. Oxford: 

Oxford University Press. 

70% 10% 10% 10% 

Evans, V. & Dooley, J. 

(2011). Career Paths – 

Medical: Student’s Book 

(International). 

Newbury: Express 

Publishing UK Ltd. 

60% 25% 5% 10% 

 

Відтак можна зробити висновок, що найбільша увага у підручниках 

приділяється діалогам між лікарем і пацієнтом, які полягають у розпитуванні і 

мають найменшу структурну складність. Натомість діалог-обмін враженнями / 

думками та діалог-дискусія / обговорення, які є найважчими видами діалогів з 

точки зору структури та лексичного наповнення, є недостатньо представленими 

у навчальних посібниках. 

Комунікативні установки мовців (повідомлення інформації, вираження 

свого ставлення) визначають диктальний або модальний характер професійно 

орієнтованого діалогу (Арутюнова, 2000, с. 7; Лагута, 2007, с. 204; Радкевич, 

2014, с. 108; Швець, 2008, с. 300; Шкворченко, 2014, с. 93). Диктальний 

спрямований на повідомлення або отримання інформації. Його прикладами в 

АПОДМ медичної галузі є репліки на кшталт «How often do you open your 

bowels?», «I get very short of breath when I go up the stairs», «Is your cough 

productive?» тощо. Модальний діалог направлений на вираження ставлення, до 

прикладу, «What is the character of the pain?», «What about the appearance of the 

stools?», «Would you say your periods are light or heavy?» тощо. Також 

виокремлюють одномодальні діалоги, до яких належать діалог-згода (унісон), 

діалог-незгода (дисонанс), діалог-розпитування, діалог-перепитування та 

різномодальні – діалог-суперечка, діалог-полеміка. У природній комунікації 

різновиди діалогу накладаються один на одного.  

У підручниках з АМПС для студентів спеціальності «Медицина» серед 

одномодальних діалогів найпоширенішим є діалог-розпитування у діаді «лікар 
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– пацієнт». Найбільш розповсюдженим серед різномодальних діалогів є діалог-

полеміка у зв’язці «лікар – лікар». 

Існує також поділ діалогів на побутові та професійні (Рагріна, 2017, с. 96). 

Відповідно до тематики даного дослідження актуальним є вивчення ознак саме 

англомовного професійно орієнтованого діалогу. 

Ж. Рагріна (2017) зазначає, що «у структурі професійного медичного 

діалогу виокремлюють такі компоненти: мета (заради чого фахівець вступає у 

спілкування); зміст (інформація, яка передається від одного співрозмовника до 

іншого); засоби або способи кодування, переробки і розшифрування 

іноформації; канали передачі інформації» (Рагріна, 2017, с. 96). 

Формування АПОК у фахово орієнтованому ДМ має бути спрямоване не 

лише на підготовлене, але й на непідготовлене мовлення, що проявляється у 

здатності студентів без витрати додаткового часу на підготовку вирішувати 

мисленнєво-комунікативні завдання як в знайомих, так і в незнайомих 

ситуаціях. 

Одиницею навчання АПОДМ є діалогічна єдність (далі – ДЄ) – 

сукупність двох сусідніх висловлювань, реплік, пов’язаних між собою за 

змістом і формою. Одиницею навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення (далі – АПОММ) є надфразова єдність – 

складне синтаксичне ціле, відрізок мовлення у формі послідовності двох і 

більше речень, об’єднаних спільною темою в смислові блоки (Щукин, 2004, 

с. 295). 

Ефективність навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу 

безпосередньо корелюється з розумінням його структури. Структурно діалог 

складається зі з’єднання реплік. Репліка є висловлюванням мовця, зверненим до 

співрозмовника. Її кордоном є зміна мовців. Репліки відрізняються 

функціонально-комунікативною різноманітністю і різним ступенем 

розгорнутості: репліки можуть складатися з одного слова, словосполучення у 

функції речення або представляти собою монологічне мікровисловлювання. 

Таким чином, розрізняють короткі і розгорнуті репліки (Слесарева, 2018, с. 88; 

Черниш, 2012, с. 11-27). 
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Залежно від характеру утворення професійно орієнтованого 

мовленнєвого висловлювання репліки поділяються на: опорні (перша репліка у 

діалозі); реактивні (відповідь на опорну репліку); відповідні (подальша 

відповідь на реактивну репліку); ініціативні (такі, що виходять із власного 

внутрішнього задуму мовця) (Слесарева, 2018, с. 88).  

Перша репліка ДЄ є неодмінно ініціативною (у науково-методичних 

джерелах вона ще відома як репліка-спонукання або керуюча репліка). Друга 

репліка може бути або цілком реактивною (її також позначають як репліку-

реакцію або залежну репліку), або реактивно-ініціативною, тобто містити 

реакцію на попереднє висловлювання і спонукання до наступного (Скляренко и 

др., с. 17-18; Черниш, 2012, с. 17). 

Дві або більше суміжних репліки, пов’язаних за змістом і формою (за 

допомогою лексико-граматичних і ритміко-інтонаційних засобів), утворюють 

ДЄ (Рагріна, 2017, с. 31; Хакимзянова, 2016, с. 119; Черниш, 2012, с. 17). У 

методичних цілях ДЄ класифікують за кількістю і характером реплік. За 

кількістю складових реплік ДЄ бувають: двочленні, тричленні (слова першого 

співрозмовника → реакція другого співрозмовника → відповідна реакція 

першого співрозмовника) та чотирьохчленні (Слесарева, 2018, с. 88).  

За ще однією класифікацією, англомовні професійно орієнтовані діалоги 

структурно поділяються на такі види: мікродіалог – в основі лежать типові ДЄ, 

що знаходяться в логіко-смисловій залежності та макродіалог – включає в себе 

кілька мікродіалогів (Чистякова, 2011, с. 293).  

Позаяк базовою структурною складовою будь-якого виду діалогу є ДЄ, 

варто детально розглянути її особливості. В залежності від функціонального 

взаємозв’язку реплік у діалозі виділяють 15 базових різновидів ДЄ. Вітчизняна 

дослідниця В. Черниш (2012) об’єднала репліки у три групи за комунікативною 

функцією першої репліки (повідомлення, спонукання, запитання), окремо 

виділивши четверту групу, яка включає репліки мовленнєвого етикету 

(Черниш, 2012, с. 18). 

Для будь-якої сфери фахового спілкування характерне частіше 

використання певних ДЄ та рідше вживання або повна відсутність вживання 
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інших. З метою демонстрації особливостей вживання ДЄ у медичній сфері нами 

була модифікована таблиця ДЄ, представлена В. Черниш (Черниш, 2012, с. 18). 

Складена нами таблиця ДЄ та їх прикладів у фахових діалогах лікарів, 

представлених у підручниках з АМПС, рекомендованих робочими програмами 

для студентів спеціальності «Медицина» (Evans & Dooley, 2011; Glendinning & 

Holmström, 2008; Glendinning & Howard, 2010; McCarter, 2013; McCarter, 2016) 

та інтернет-ресурсах, демонструє особливості вживання ДЄ у медичній сфері 

(див. Табл. 1.2). Ми не включаємо до таблиці приклади ДЄ мовленнєвого 

етикету, позаяк вони вживаються не лише в професійній, а й у побутовій сфері. 

Також етикетні репліки є предметом навчання на початкових етапах оволодіння 

іноземною мовою (Черниш, 2012, с. 15), тому під час навчання АПОГ не є 

доцільним приділяти їм особливу увагу.   

Таблиця 1.2 

Основні види ДЄ та їх приклади в англомовних професійно 

орієнтованих діалогах лікарів 

Групи 

ДЄ 
Види ДЄ Приклад ДЄ в англомовних професійно 

орієнтованих діалогах лікарів 
Комунікативні 

функції, що 

поєднуються у 

прикладах 

професійно 

орієнтованих 

діалогів лікарів 
І 1) Повідомлення 

– повідомлення 

 

Doctor #1: He might have leukemia of some 

sort, or aplastic anaemia… 

Doctor #2: Ok. Now, there’s another cause 

of anaemia which I think is more likely. 

(Glendinning & Howard, 2010, p. 38) 

Повідомлення – 

згода – 

повідомлення 

 2) Повідомлення 

– запитання 

 

Doctor: I’m afraid that the scan results 

aren’t very good. It’s likely that you’ve got a 

recurrence of cancer in your pancreas. … 

Patient: Will I need surgery? (Evans & 

Dooley, 2011, p. 5) 

Повідомлення – 

запитання 

 3) Повідомлення 

– спонукання 

 

Patient: … I think I’ve hurt my hip badly. 

It’s giving me a lot of pain. 

Doctor: I think we need to get you some 

painkillers. (McCarter, 2016, p. 128) 

Повідомлення – 

спонукання 

 4) Повідомлення 

– вигук 

Patient: Oh, I slipped on the kitchen floor. I 

must have spilled some water and I was 

coming into the living room with a cup of 

tea and I just went down on my bottom and 

twisted my leg.  

Doctor: Oh, dear. That sounds bad. 

(McCarter, 2016, p. 128) 

Повідомлення – 

вигук – 

повідомлення 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beverly+Holmstr%C3%B6m&text=Beverly+Holmstr%C3%B6m&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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Продовження Таблиці 1.2 

ІІ 5) Спонукання* – 

спонукання 

– – 

6) Спонукання – 

повідомлення 

Doctor: I’d like to suggest that you take a 

medication like trazodone for, say, 7 nights 

and see how it works for you… Would you 

be interested in that? 

Patient: As long as it is on a trial basis, I’ll 

do that. Who knows, maybe it’ll work. (Hull, 

2013) 

Спонукання – 

запитання –

повідомлення 

7) Спонукання – 

згода 

Doctor: I’d also like to work through a 

complete review of your physical therapy 

needs, and then we can get into some 

activities for today. How does that sound? 

Patient: Sounds great. Let’s get started. 

(Hull, 2013) 

Спонукання – 

запитання –

згода – 

спонукання 

8) Спонукання – 

відмова 

– – 

9) Спонукання – 

запитання 

Doctor: … First, you should refill your 

prescription at the pharmacy. 

Patient: Pharmacy is downstairs, right? 

(McCarter, 2016, p. 128) 

Спонукання – 

запитання 

 10) Спонукання 

– вигук 

– – 

ІІІ 11) Запитання – 

відповідь на 

запитання 

Doctor: Do you get period pains? 

Patient: Not really. (Glendinning & Howard, 

2010, p. 50) 

Запитання – 

відповідь на 

запитання 

 12) Запитання – 

контрзапитання 

– – 

*Під загальним поняттям спонукання розуміють прохання, пропозицію, 

запрошення, пораду, розпорядження, наказ 

 

Аналіз діалогів, вміщених у підручниках з АМПС (Evans & Dooley, 2011; 

Glendinning & Holmström, 2008; Glendinning & Howard, 2010; McCarter, 2013; 

McCarter, 2016) та інтернет-ресурсах, показав, що у них найчастіше 

зустрічаються наступні різновиди ДЄ як в початкових формах, представлених 

В. Черниш (2012), так і з додаванням проміжних реплік з іншими 

комунікативними функціями (див. Рис. 1.3): 

1) запитання – відповідь на запитання (медичний огляд пацієнта, збір 

анамнезу) – 31% усіх діалогів; 

2) повідомлення – запитання (повідомлення результатів медичного 

обстеження / оголошення результатів аналізів / діагнозу пацієнту або колегам-

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beverly+Holmstr%C3%B6m&text=Beverly+Holmstr%C3%B6m&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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лікарям під час консультацій, консиліумів; пояснення діагнозу або стратегії 

лікування пацієнту) – 22% усіх діалогів; 

3) повідомлення – повідомлення (обговорення лікарями причин 

виникнення хвороби та її симптомів, доцільності проведення певних аналізів та 

обстежень, стратегії лікування пацієнта) – 17% усіх діалогів; 

4) спонукання – згода (обговорення лікарями доцільності проведення 

певних аналізів та обстежень, стратегії лікування пацієнта) – 11% усіх діалогів; 

5) спонукання – запитання (обговорення лікарями причин виникнення 

хвороби та її симптомів, доцільності проведення певних аналізів та обстежень, 

стратегії лікування пацієнта; оголошення діагнозу; консультація пацієнта з 

лікарем щодо плану лікування) – 8% усіх діалогів; 

Рідше зустрічаються такі види ДЄ:  

1) повідомлення – вигук (оголошення лікарем результатів аналізів і 

реакція пацієнта на отриману інформацію) – 7% усіх діалогів; 

2) повідомлення – спонукання (обговорення симптомів та необхідних 

обстежень для виявлення причин захворювання між декількома лікарями або 

лікарем і пацієнтом) – 2% усіх діалогів; 

3) спонукання – повідомлення (поради лікаря пацієнту щодо 

профілактики та лікування хвороб; консультація лікарів щодо призначення 

необхідних аналізів та складання плану лікування пацієнта) – 2% усіх діалогів; 

Відсутніми у навчальних джерелах були такі види ДЄ: спонукання – 

спонукання, спонукання – відмова, спонукання – вигук; запитання – 

контрзапитання.  
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Рис. 1.3. Відсоткове співвідношення ДЄ, представлених у навчальних джерелах 

для фахівців спеціальності «Медицина» 

 

Дані, отримані у процесі аналізу діалогів, вміщених у підручниках з 

АМПС,  демонструють, що під час формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів варто зосередити увагу на таких ДЄ: запитання – відповідь на 

запитання, повідомлення – запитання, повідомлення – повідомлення, 

спонукання – згода, спонукання – запитання, які є компонентами діалогу-

розпитування, діалогу-обміну враженнями / думками та діалогу-дискусії / 

обговорення. 

Також аналіз підручників з АМПС дозволив дійти висновку, що 68% усіх 

діалогів займають діалоги між лікарем і пацієнтом (це переважно ДЄ 

«запитання – відповідь на запитання»). Лише 32% діалогів присвячені АПОДМ 

між лікарями або лікарем і допоміжним медичним персоналом, реєстратором 

тощо. 

Позаяк абсолютна більшість англомовних професійно орієнтованих 

ситуацій відбуваються між лікарем і пацієнтом, основна увага у процесі 
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формування АПОК у говорінні буде приділятися діалогам у діаді «лікар – 

пацієнт». Другі за поширеністю є ситуації професійно орієнтованого говоріння 

у зв’язці «лікар – лікар». Тому їх також варто практикувати під час формування 

АПОК у говорінні. Окрім того, АПОГ між лікарями не обмежується виключно 

діалогами. Рольові професійно орієнтовані ігри (до прикладу, лікарські збори, 

консиліуми, скайп-консультації тощо), де процес обміну інформацією вимагає 

залучення більше, ніж двох осіб, мають відбуватися у формі полілога. Щодо 

діалогів між лікарем і допоміжним медичним персоналом, їх частка є 

незначною у повсякденному АПОГ медиків. Тому ми не будемо вивчати їх у 

процесі формування АПОК у говорінні майбутніх фахівців спеціальності 

«Медицина». 

Дані опитування практикуючих лікарів продемонстрували, що з-поміж 

двох основних різновидів професійно орієнтованого мовлення (монологу і 

діалогу) лікарі використовують діалог у ширшому спектрі професійно 

орієнтованих ситуацій. Таким чином, у процесі навчання АПОГ більша увага 

має приділятися формуванню знань, навичок та вмінь ведення саме фахового 

діалогу. При цьому серед чотирьох основних видів професійних діалогів лікарі 

найчастіше використовують діалог-розпитування та діалог-дискусію. Отже, 

поетапна стратегія формування АПОК у АПОГ передбачає навчання діалогу-

розпитування на перших етапах курсу з поступовим додаванням складніших 

лексико-граматичних та синтаксичних конструкцій задля послідовного 

розвитку професійних мовленнєвих знань, навичок і вмінь майбутнього 

фахівця, що полягає у навчанні діалогу-дискусії на завершальних етапах курсу 

АМПС, коли професійно орієнтована компетентність є належно сформованою 

задля адекватного засвоєння матеріалу і продукування фахових висловлювань.  

Такий самий підхід доцільно використовувати і в формуванні АПОММ 

починаючи з навчання легших лексико-граматичних та синтаксичних структур і 

послідовно з розвитком навичок англомовного спілкування студентів у фаховій 

сфері вводити конструкції вищого рівня складності. 

З огляду на специфіку нашого дослідження та проаналізовані дані щодо 

відсоткового співвідношення різноманітних видів професійних діалогів, які  
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використовують лікарі у своїй фаховій діяльності, вважаємо за доцільне 

зосередити увагу на розробці методики формування АПОК саме для навчання 

діалогу-розпитування в умовах полікультурного середовища. Такий вибір 

обґрунтований декількома факторами: 

– діалог-розпитування є найпоширенішим різновидом професійно 

орієнтованого ДМ лікарів; 

– формування АПОК буде відбуватися серед студентів другого курсу 

спеціальності «Медицина», котрі ще не мають достатньо сформованої 

професійно орієнтованої компетентності, а тому не можуть адекватно 

засвоювати і відтворювати складні лексико-граматичні та синтаксичні 

конструкції, притаманні для структури діалогу-домовленості, діалогу-обміну 

враженнями / думками та діалогу-дискусії / обговорення; 

– обмежена кількість аудиторних годин, передбачених робочою 

навчальною програмою, не дозволяє приділити достатню увагу формуванню 

АПОК в інших видах професійно орієнтованих діалогів. 

У наступному підрозділі ми розглянемо особливості професійно 

орієнтованого говоріння майбутніх лікарів у полінаціональних групах, позаяк 

ряд культурних та релігійних особливостей таких груп відрізняє методичні 

підходи до формування АПОК у порівнянні з мононаціональними групами. 

 

1.2.  Особливості англомовного професійно орієнтованого говоріння 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах 

 

АПОК, а також принципи її формування та функціонування на практиці, 

набувають все більшої актуальності в умовах сучасних глобалізаційних 

процесів, які відбуваються у світі і сприяють зближенню народів та етносів, 

посиленню їх міжкультурної взаємодії. У питаннях глобалізації тісно 

переплітаються шість аспектів: політичний, економічний, освітній, 

інформаційний, лінгвістичний та культурологічний. Глобалізація також 

пов’язана з питаннями полікультурної і міжетнічної взаємодії між народами. 

Тенденції сучасного суспільства в соціальному, культурному, економічному, 
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політичному, освітньому планах привезли до утворення полікультурного 

соціуму, а отже і полікультурного середовища. У наукових джерелах такі 

поняття, як мультикультурний, полікультурний, багатокультурний, 

міжкультурний, кроскультурний, інтеркультурний, транскультурний 

вживаються як синонімічні. Однак, ми вважаємо найбільш доцільним 

використання терміну «полікультурний», позаяк саме префікс «полі» 

найточніше відображає різноманітність культур, ступенів їх розвитку у 

соціальній групі, що є основою багатокультурного соціуму. Тобто 

полікультурне середовище – це простір, у якому проживають і реалізовують 

свій потенціал представники різної етнолінгвістичної, релігійної та соціально-

економічної приналежності. 

Феномен полікультурності став предметом спеціальних досліджень у 

США у другій половині XX століття. Так, М. Ґордон (M. Gordon) (1964) не дає 

визначення полікультурного середовища, проте, досліджуючи тему взаємодії 

життя основної групи і групи емігрантів, підкреслює, що розвиток 

американської промисловості і сільського господарства ґрунтується на вкладі 

багатьох рас та релігій. Культури різних груп змішуються й утворюють нову 

культуру, яка дещо відрізняється від культур кожної з груп окремо, тим самим 

привносячи нові культурні парадигми в життя країни. Середовище, в якому 

співіснують представники двох або більше етносів (груп), набуває певних 

нових моделей поведінки (Gordon, 1964). Перші дослідження питання 

полікультурного середовища пропонували процес «плавильного котла», але 

дана концепція не виправдала себе. Дослідники дійшли висновку, що особа, яка 

втрачає власну культуру, як правило, не може прийняти іншу і залишається 

«без культури». Тому на сучасному етапі розвитку наукової думки 

полікультурне середовище трактують як мирне співіснування двох і більше 

культур у межах однієї держави / соціуму, де представники кожної культури 

зберігають унікальні, притаманні їм риси, і при цьому здатні переймати досвід 

культур-сусідів. 

Сучасні науковці розглядають полікультурне середовище у двох 

аспектах: 
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1) Стале полікультурне суспільство, яке сформувалося у результаті 

тривалих історичних процесів. У такому суспільстві проживають представники 

різних етносів, лінгвістичних груп, релігій тощо. 

2) Полікультурне суспільство, формування якого зумовлене 

сучасними процесами глобалізації та міграції. Таке суспільство, як правило, 

перебуває на стадії активного формування і його склад може частково 

змінюватися.  

У межах даного дослідження ми зосереджуємо увагу саме на другій 

категорії, розглядаючи полікультурність у середовищі сучасної вищої освіти. 

Процеси інтернаціоналізації ставлять нові виклики перед системою вищої 

освіти (Болайто & Вест, 2017). На сучасному етапі конкуренція між ЗВО є не 

лише внутрішньою, адже вони виходять на міжнародний ринок і пропонують 

свої освітні послуги представникам інших країн. Для того, щоб привабити 

якнайбільше абітурієнтів, освітні установи намагаються розробити такі 

навчальні програми, які б відповідали вимогам сучасного ринку праці, а також 

таке академічне середовище, де б були створені комфортні умови для 

представників різних культур у процесі набуття ними нових знань і 

повсякчасної комунікації з іншими культурними групами. 

Вітчизняні заклади вищої освіти є активними учасниками міжнародного 

освітнього середовища (див. Рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Кількість ЗВО України, які здійснюють навчання іноземних студентів 

за україномовними та англомовними навчальними програмами у 

мононаціональних та полінаціональних групах 
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За даними Українського державного центру міжнародної освіти, кількість 

іноземних студентів в Україні постійно зростає (див. Табл. 1.3). 

Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземних студентів є медичні 

(«Медицина», «Стоматологія», «Фармація»), за якими вищу освіту здобувають 

45% усіх студентів з інших країн (Іноземні студенти в Україні, 2020). 

Таблиця 1.3 

Кількість іноземних студентів в українських ЗВО (2016-2019 рр.) 

 2016 2017 2018 2019 

Кількість іноземних 

студентів в українських 

ЗВО 

64066 66310 75605 80470 

 

Академічна мобільність сприяє розвитку міжнародної професійної 

компетентності, де б кожен випускник був конкурентоспроможним у 

глобальному масштабі та міг повсякчасно підвищувати свій фаховий рівень. 

Необхідною передумовою професійного успіху за таких обставин є АПОК. 

Формування АПОК у межах полікультурного освітнього середовища є одним з 

головних викликів вітчизняної вищої школи, адже потрібно враховувати не 

лише новітні вимоги ринку праці до володіння англійською мовою, але й 

національну, культурну, релігійну специфіку студентів.  

Згідно з положеннями Національної доктрини розвитку освіти, схваленої 

Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, стратегічним 

завданням державної освітньої політики є «вихід на ринок світових освітніх 

послуг» (Національна доктрина розвитку освіти, 2002). Відповідно до 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, 

одним з ключових принципів міжнародного партнерства є «навчання іноземців 

та осіб без громадянства у вищих і професійно-технічних навчальних закладах 

України», а стратегічним напрямом розвитку освіти є «інтегрування 

національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір» 

(Національна стратегія розвитку освіти, 2013). Державна національна програма 

«Освіта» («Україна ХХІ століття») визначає вдосконалення системи підготовки 
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та перепідготовки фахівців із зарубіжних країн одним із пріоритетних напрямів 

галузі освіти (Державна національна програма «Освіта», 1993). 

З огляду на вище вказані державні нормативні документи, професійна 

підготовка іноземних студентів в освітніх закладах нашої держави набуває 

особливої актуальності. З метою удосконалення системи фахової освіти було 

розроблено низку нормативно-правових актів, призначених регулювати процес 

навчання іноземних громадян в освітніх закладах України: Закон України №37-

38 «Про вищу освіту» від 2014 року; Закон України №19-20 «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» від 2012 року; Постанова Кабінету 

Міністрів України № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб 

без громадянства» від 11 вересня 2013 року; Постанова Кабінету Міністрів 

України № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб» від 

12 вересня 2018; Постанова Кабінету Міністрів України № 731 «Про видачу 

іноземним громадянам диплома доктора філософії» від 15 вересня 1993 року; 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 678 «Про затвердження зразка і 

Положення про порядок видачі студентського квитка іноземця» від 28 

листопада 2002 року; Наказ Міністерства освіти і науки України № 1541 «Деякі 

питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства» від 01 листопада 2013 року; Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту» від 05 травня 2015 року. 

Вище перераховані нормативні документи свідчать про ґрунтовно 

розроблену правову базу щодо питань навчання та проживання на території 

України іноземців. На жаль, подібна тенденція не спостерігається у галузі 

розробки державних освітніх документів, які б чітко регламентували вимоги до 

рівня знань абітурієнтів з інших держав, котрі бажають вступити до 

вітчизняних навчальних закладів, а також до випускників-іноземців, котрі по 

закінченню ЗВО повинні бути конкурентноздатними на світовому ринку праці. 

Тим не менш, положення, прописані у «Концептуальних засадах державної 

політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», схвалених 

рішенням колегії МОН України (2019), свідчать, що освітній процес для 
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студентів-іноземців є організованим на основі навчальних програм АМПС, 

затверджених для вітчизняних студентів (Концептуальні засади державної 

політики, 2019).  

Водночас відчутний брак ухвалених на державному рівні методологічних 

розробок у сфері викладання ІМПС загалом та АМПС зокрема у 

полінаціональних групах. Саме тому викладачі АМПС змушені спиратися на 

міжнародні освітні документи (наприклад, Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти), підручники іноземних видавництв, і на основі цих матеріалів 

розробляти власні методичні посібники для роботи зі змішаними групами, 

призначені для використання у межах певного ЗВО, факультету або кафедри. 

Одночасно з викликами, які постають перед викладачами АМПС на 

сучасному етапі розвитку системи вищої школи в Україні, існує нагальний 

суспільний запит підготовки висококваліфікованих кадрів у різних галузях 

професійної діяльності. Він зумовлений необхідністю забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних та іноземних випускників ЗВО України 

на світовому ринку праці, активізацією міжнародних програм академічної та 

професійної мобільності, безперервними процесами інтернаціоналізації 

професійної і наукової діяльності, вираженої зокрема потребою фахової 

співпраці у полінаціональних колективах. З огляду на це, медицина є однією з 

пріоритетних галузей вищої освіти для розробки новітніх підходів до навчання 

АМПС і підвищення стандартів володіння АПОК майбутніми лікарями, адже 

мутація вже існуючих та поява і глобальне поширення нових захворювань 

вимагають інтернаціональної співпраці науковців і лікарів-практиків, 

організації міжнародних професійних обмінів і стажувань за допомогою 

використання у першу чергу англійської мови як провідної мови міжнародного 

обміну фаховою інформацією.  

Усі ці обставини обґрунтовують необхідність та нагальність розробки 

методики формування АПОК майбутніх лікарів у ЗВО України. Безпосередньо 

дане дослідження присвячене розробці методики формування АПОК в 

говорінні майбутніх лікарів у полікультурному середовищі. 



52 

На нашу думку, полікультурне середовище передбачає співіснування та 

взаємодію в одному соціумі представників різних етносів, релігій, культур. В 

освіті, як в одному з інтегральних аспектів сучасного суспільства, 

полікультурність проявляється як навчання представників різних 

національностей в одному ЗВО (на рівні факультету, спеціальності, групи). 

Полінаціональну групу студентів можна охарактеризувати як групу, у 

якій відбувається співпраця двох або більше осіб з різних національних 

(культурних) традицій, яким були призначені взаємозалежні завдання і котрі 

несуть спільну відповідальність за кінцеві результати, бачать себе і 

розглядаються іншими як колективна одиниця, вбудована в академічне 

середовище, встановлюють міжособистісні стосунки в межах певного 

навчального закладу (Bailey & Cohen, 1997; Marquardt & Horvath, 2001; Popov et 

al., 2012). 

Полінаціональні (або змішані) групи можна умовно поділити на дві 

категорії відповідно до контингенту студентів, які в них навчаються: 

1) групи, які складаються з громадян тієї держави, в якій відбувається 

навчання, та громадян інших країн; 

2) групи, до складу яких не входять громадяни держави навчання, а 

лише студенти-іноземці. 

При цьому відсотковий склад різних категорій студентів цих груп може 

варіюватися. Контингент першої групи може корелюватися наступним чином: у 

відсотковому співвідношенні переважають студенти з держави навчання; 

кількість студентів з держави навчання та студентів-іноземців є приблизно 

однаковою; у відсотковому співвідношенні переважають іноземні студенти. 

Слід зазначити, що останній варіант співвідношення контингенту є вкрай 

рідкісним в українських закладах освіти, оскільки частка вітчизняних студентів 

у ЗВО як правило переважає. 

Друга група може мати наступні співвідношення: 

• Група, у якій навчаються представники однієї країни (наприклад, 

Індії, Йорданії). Така група є мононаціональною, отже не представляє інтерес 

для даного дослідження. 
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• Група, яка складається з представників двох національностей. У 

межах даної категорії можуть існувати різні співвідношення студентів: 

– у відсотковому співвідношенні переважають студенти з однієї 

держави над студентами з іншої; 

– кількість студентів з обидвох держав є приблизно рівною. 

• Група, яка складається з представників трьох і більше 

національностей. При цьому співвідношення студентів тут може бути 

наступним: 

– у відсотковому співвідношенні домінують представники однієї або 

двох національностей; 

– жодна з національностей суттєво не переважає за кількістю, 

кореляція студентів з різних країн відносно рівномірна. 

• Одностатева група (представлена виключно особами чоловічої або 

жіночої статі). 

• Двостатева група. Може мати такі співвідношення студентів: 

– у відсотковому співвідношенні домінують особи чоловічої статі; 

– у відсотковому співвідношенні домінують особи жіночої статі; 

– кількість студентів обидвох статей є приблизно однаковою. 

Співвідношення представників різних національностей в одній групі 

необхідно враховувати під час розробки комплексу вправ у межах кожної теми, 

адже завдання і способи їх виконання не повинні суперечити поглядам і 

традиціям національностей, представлених у групі. Також це є важливим для 

розподілу студентів для групової і парної роботи з метою уникнення конфліктів 

та забезпечення максимальної продуктивності виконання поставлених завдань. 

Відповідно до Статті 48 Закону України «Про вищу освіту» «мовою 

викладання у закладах вищої освіти є державна мова», але з метою викладання 

дисциплін іноземною мовою ЗВО формують групи, до складу яких входять 

іноземні громадяни, особи без громадянства, котрі бажають здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або ж для таких студентів 

розробляють індивідуальні програми (Закон України «Про вищу освіту», 2014). 
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Таким чином студенти-іноземці можуть отримувати вищу освіту 

українською мовою або іншою іноземною мовою (як правило, це англійська 

мова). У першому випадку іноземні громадяни навчаються у полінаціональних 

групах з українськими студентами, в іншому – полінаціональні групи 

складаються виключно з представників іноземних держав. 

Під час розробки методики формування АПОК у говорінні потрібно 

пам’ятати, що процес навчання професійно орієнтованого говоріння в умовах 

полінаціональних груп разюче відрізняється від методик, котрі традиційно 

застосовуються у мононаціональних колективах. Існує ряд проблемних 

аспектів, які ускладнюють не лише імітацію професійного спілкування у 

процесі навчання, але й застосування методик, покликаних оптимізувати 

стратегію формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів. До них належать: 

мовний бар’єр, відмінності стилів навчання (різні стратегії навчання), 

культурні відмінності, відмінності вербальної і невербальної поведінки 

(Bailey & Cohen, 1997; Davison & Ward, 1999; Janssens & Brett, 1997; Marquardt 

& Horvath, 2001; Popov et al., 2012; Singh & Rampersad, 2010, pp. 1-21 та ін.). 

Головне, що відрізняє полінаціональні групи від мононаціональних – це 

мовний бар’єр. До того ж він може проявлятися у двох аспектах.  

По-перше, якщо іноземці здобувають вищу освіту українською мовою, 

обов’язковим є володіння нею на достатньому рівні для розуміння змісту 

лекційних та практичних занять, можливості ефективно комунікувати з 

викладачами та однокурсниками, відтворювати отриману інформацію в усній та 

письмовій формах. Для цього існує програма підготовчих курсів, завершенням 

якої є іспит на визначення рівня володіння державною мовою. У той самий час, 

студенти-іноземці можуть мати абсолютно різні рівні володіння англійською 

мовою після закінчення школи (від елементарного користувача – А1 до 

компетентного користувача – С1 (Ніколаєва, 2003)). Тому під час вивчення 

АМПС у них можуть виникати труднощі з розумінням усної інформації, 

продукуванням власних мовленнєвих блоків, що додатково ускладнюється 

присутністю професійного контексту. 
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По-друге, зазвичай це студенти-іноземці, які здобувають освіту 

англійською мовою. На жаль, наразі не існує офіційних вимог МОН України 

щодо рівня володіння англійською мовою іноземними абітурієнтами при вступі 

на перший цикл навчання до вітчизняних ЗВО, тому під час роботи з 

іноземними студентами ми частково керуємося навчальними вимогами до 

вітчизняних студентів (громадян України). Відсутність таких нормативних 

вимог спричиняє значну диференціацію у рівнях володіння англійською мовою 

серед студентів-іноземців. Це підтверджує і низка досліджень зарубіжних 

науковців (Davison & Ward, 1999; Janssens & Brett, 1997).  

Спираючись на класифікацію К. Страуда (C. Stroud) (2002), відповідно до 

якої осіб, які володіють англійською мовою, можна розділити на три групи: 

1) ті, для кого англійська мова є рідною; 2) ті, хто володіє англійською мовою 

як другою у двомовному суспільстві, де англійська є другою державною 

мовою; 3) ті, хто вивчав англійську мову з освітньою метою (Stroud, 2002, 

рp. 14-19), можемо стверджувати, що студенти, для яких англійська мова є 

рідною, легко розуміють її варіанти, їх мовлення є вільним, плавним, 

ситуативно обумовленим, вони володіють соціокультурним контекстом мови. 

Вивчення АМПС для таких студентів полягає переважно в опануванні нових 

медичних термінів і словосполучень та в набутті вмінь інтегрувати їх у 

потрібний фаховий контекст. 

З метою оцінки РВМ осіб, для яких англійська не є рідною (тобто для 

представників другої і третьої груп) за К. Страудом, був запроваджений індекс 

EF рівня володіння англійською мовою в навчальних закладах (EF English 

Proficiency Index – EF EPI), який вираховується щорічно. EF EPI є продуктом 

компанії «EF Education First» і базується на даних, зібраних за допомогою тестів 

з англійської мови, доступних безкоштовно через Інтернет. Його метою є 

уніфікація системи визначення РВМ у різних країнах шляхом надання 

безкоштовної платформи для оцінки володіння англійською мовою і звіту, який 

формується раз на два роки і містить критерії оцінювання та порівняння рівня 

англійської мови в різних країнах і регіонах (EF English Proficiency Index, 2020). 

EF EPI виділяє п’ять рівнів володіння мовою: 

https://www.ef.com/wwen/epi/
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1. «very high proficiency» – «дуже високий»; 

2. «high proficiency» – «високий»; 

3. «moderate proficiency» – «середній»; 

4. «low proficiency» – «низький»; 

5. «very low proficiency» – «дуже низький». 

На основі даних, представлених в EF EPI, можемо дійти висновку, що 

більшість студентів котрі, згідно з класифікацією К. Страуда, володіють 

англійською мовою як другою у двомовному суспільстві, де англійська є 

другою державною мовою, оперують практично тими ж англомовними 

компетентностями, що й носії мови. Ця група займає значну частку від усіх 

студентів, які здобувають освіту англійською мовою у вітчизняних ЗВО (див. 

Табл. 1.6). Це переважно громадяни африканських держав (Нігерії, Гани, 

Зімбабве, Кенії, Сьєрра-Леоне і т. д.), Індії тощо. Проте, в межах цих країн і 

регіонів існує градація англомовної компетентності. Так студенти з країн 

Південної, Західної та Центральної Африки демонструють знання мови на рівні 

носіїв (Човпан та ін., 2017, с. 49) або на «дуже високому», «високому» чи 

«середньому» рівнях (EF English Proficiency Index (Africa), 2020). При цьому 

вихідці з країн Північної і Східної Африки мають «низький» і «дуже низький» 

РВМ (EF English Proficiency Index (Africa), 2020). Тим не менш акцент усіх 

представників країн африканського континенту є добре виражений, але 

зазвичай легко зрозумілий. Найбільша розбіжність у рівнях англомовної 

компетентності відчувається у студентів з Індії. Більшість з них мають дуже 

сильний акцент, який надзвичайно важко зрозуміти вихідцям з інших країн.  

До третьої категорії, за класифікацією К. Страуда, належать ті студенти, 

які вивчали англійську мову як іноземну в школі, не використовуючи її як засіб 

спілкування у рідній країні. Це студенти зі Словаччини, Польщі, Франції, 

Йорданії, Ізраїлю тощо. Ми погоджуємося зі спостереженнями Г. Човпан 

(2017), котра стверджує, що у той час як представники центрально- та 

західноєвропейських країн володіють англійською мовою на рівні В1+/В2, 

тобто мають «дуже високий» і «високий» РВМ за даними EF EPI (EF English 

Proficiency Index (Europe), 2020), то в студентів з арабських країн РВМ як 

https://www.ef.com/ca/epi/
https://www.ef.com/ca/epi/
https://www.ef.com/ca/epi/
https://www.ef.com/ca/epi/
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правило низький (EF English Proficiency Index (Middle East), 2020) або рівень 

англійської може сильно варіювати від низького, коли студент відчуває значні 

труднощі у розумінні викладача та одногрупників, має повільний темп 

мовлення, з важкістю добирає необхідні слова та вирази, до вище середнього, 

якщо студент здобув достатній рівень англомовної комунікативної 

компетентності під час навчання у школі країни свого походження (Човпан та 

ін., 2017, с. 48). Загалом ця група має менш виражений акцент у порівнянні з 

більшою частиною студентів з Індії. Для студентів цієї категорії важливим є не 

тільки вивчити професійні медичні терміни, принципи їх сполучуваності, 

комбінування та конструювання на рівні словосполучень і речень, а й 

навчитися управляти функціонуванням висловлювання, позаяк ці знання, 

навички і вміння не входять до їх базової мовної підготовки.  

Український державний центр міжнародної освіти визначив топ 10 країн 

за походженням іноземних студентів в Україні (Квіт, 2020, с. 222; Міністерство 

освіти і науки України, 2020) (див. Табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Контингент іноземних студентів, які навчаються в Україні (2020 р.) 

№ п/п Країна Кількість студентів Відсоток від кількості 

студентів 

1.  Індія 18492 22,9% 

2.  Марокко 8233 10,23% 

3.  Азербайджан 5470 6,80% 

4.  Туркменістан 5344 6,64% 

5.  Нігерія 4379 5,44% 

6.  Туреччина 3764 4,68% 

7.  Китай 3527 4,38% 

8.  Єгипет 3499 4,35% 

9.  Ізраїль 2561 3,18% 

10.  Узбекистан 2027 2,52% 

11.  Інші 23174 28,88% 

 

Дані, наведені у таблиці, демонструють, що більшість іноземних 

студентів, котрі здобувають вищу освіту в Україні, є представниками держав 

Південної і Центральної Азії, Африки та Близького Сходу. Ми співставили дані 

Українського державного центру міжнародної освіти та компанії «EF Education 

https://www.ef.com/ca/epi/
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First» з метою визначення середнього РВМ серед іноземних студентів в Україні 

(див. Табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Рівні володіння англійською мовою іноземних студентів, які навчаються в 

Україні (2019-2020 н. р.) 

№ п/п Країна РВМ Відсоток від кількості 

студентів 

1.  Індія Moderate Proficiency 22,9% 

2.  Марокко –* 10,23% 

3.  Азербайджан Very Low Proficiency 6,80% 

4.  Туркменістан – 6,64% 

5.  Нігерія High Proficiency 5,44% 

6.  Туреччина Very Low Proficiency 4,68% 

7.  Китай Moderate Proficiency 4,38% 

8.  Єгипет Very Low Proficiency 4,35% 

9.  Ізраїль – 3,18% 

10.  Узбекистан Very Low Proficiency 2,52% 

*Країна відсутня у рейтингу. 

 

Дані, представлені у таблиці, свідчать про те, що більшість іноземних 

студентів вітчизняних ЗВО мають «середній» і «дуже низький» рівень 

володіння мовою. Проте, студенти з «низьким» і «дуже низьким» РВМ 

здобувають вищу освіту українською мовою після попереднього навчання на 

підготовчих відділеннях університетів. Це переважно представники 

пострадянських країн (як от Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан тощо) або 

представники країн Північної Африки і Сходу (до прикладу, Марокко, Єгипет, 

Туреччина тощо), які навчаються українською мовою після проходження 

відповідного навчання на підготовчих курсах відповідних ЗВО (Лисак, 2016, 

с. 103). Таким чином, більшість іноземних студентів, які здобувають освіту 

англійською мовою мають «середній» РВМ. 

Незважаючи на те, що студенти в полінаціональних групах відрізняються 

за расою, релігією або світоглядними орієнтирами, вони також можуть мати 

різні стратегії навчання, або іншими словами відмінності стилів навчання. 

З одного боку, слідом за Д. Денішовою (2017), ми стверджуємо, що всі 

студенти відрізняються за способами сприйняття інформації (аудіальний, 

візуальний, кінестетичний, дискретний способи сприйняття) (Денишова, 2017, 
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с. 8-13). Викладач повинен запропонувати групі такі завдання на формування 

професійно орієнтованого говоріння, які б частково чи повністю відповідали 

кожному з цих стилів. До прикладу, студент з візуальним способом сприйняття 

зможе найкраще виконати завдання на говоріння, прочитавши текст-зразок або 

ключові терміни і поняття, які потрібно використати у діалозі, монолозі, 

полілозі. Студент з аудіальним способом сприйняття демонструє найбільшу 

ефективність при прослухуванні аудіозапису-зразка або ж базових лексичних 

одиниць, експонентів, мовленнєвих блоків тощо. Студент, у якого превалює 

кінестетичний спосіб сприйняття, здобуває інформацію за допомогою фізичних 

відчуттів власного тіла (дотику, смаку, нюху) (Денишова, 2017, с. 9, 11). Для 

збільшення продуктивності студенту-кінестетику потрібно пропонувати 

різноманіття видів робіт (групові і парні завдання на говоріння з чітким 

розподілом ролей або мовленнєвих стратегій (наприклад, постійне вираження 

згоди / незгоди / сумніву / занепокоєння / ставлення запитань); так звані 

«mingling exercises», де студент контактує з усіма членами групи; завдання, в 

яких мовці почергово обмінюються ролями тощо). Студенти з дискретним 

способом прийняття, які завжди намагаються проаналізувати та оптимізувати 

отриману інформацію задля пізнання істини (Денишова, 2017, с. 9, 11), 

найкраще проявляють себе в якості координаторів (фасилітаторів) діалогу або 

дискусії. Наприклад, під час розігрування професійної ситуації-консиліуму 

такий студент виконує роль головного лікаря / завідувача відділенням / 

провідного спеціаліста тощо, завданням якого є контролювати хід дискусії, 

надавати слово всім учасникам, наводити додаткові аргументи, робити 

висновки та узагальнення. 

З іншого боку, студенти здобували середню освіту в межах різних 

національних освітніх систем, які відрізняються за своїми методиками. 

Наприклад, представники Індії не мають досвіду вивчати напам’ять уривки 

текстів. Тому дедуктивний метод, який передбачає заучування мовленнєвих 

зразків з подальшим їх відтворенням у монологічному та діалогічному 

професійно спрямованому говорінні є неефективним для них. Більш дієвим у 

роботі з цією категорією студентів є індуктивний підхід, який полягає в 



60 

поетапному, порівневому засвоєнні нової інформації, навичок та вмінь, 

компонентів монологічного та діалогічного мовлення з подальшим 

відтворенням їх у говорінні. На противагу індійцям, національні шкільні 

методики представників африканських, мусульманських та європейських країн 

є подібними до українських підходів. Ці студенти як правило легко 

запам’ятовують великі за об’ємом зразки монологічного та діалогічного 

мовлення і вдало відтворюють та комбінують їх у заданих імітованих 

професійних ситуаціях. Так само ефективним для них є й індуктивний підхід до 

формування АПОК у говорінні. 

Отже, викладач повинен обирати ті методики навчання АПОГ, які є 

дієвими для усіх суб’єктів професійно орієнтованої комунікації. Використання 

різних підходів доцільне під час виконання індивідуальних завдань, або парної 

роботи, коли обидва студенти використовують однакові або якомога наближені 

способи навчання (див. Табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Способи оптимізації формування АПОК у говорінні студентів 

полінаціональних груп 

Основні відмінності стилів навчання студентів полінаціональних груп 

 

Відмінні способи сприйняття інформації Розбіжності національних 

освітніх систем  аудіальний візуальний кінестетичний дискретний 

 

Способи оптимізації формування АПОК у говорінні 
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Незважаючи на зростаючу полікультурність українських ЗВО, найбільш 

типовою моделлю поведінки студентів різних культур є мінімальна взаємодія 

(Medved et al., 2013, p. 5), спричинена культурними відмінностями між ними, 

що викликає труднощі у процесі організації аудиторної роботи студентів. 

Проблема культурного різноманіття та пов’язаних з ним труднощів у 

професійному дискурсі, а також пошуку підходів до оптимізації 

міжкультурного фахового спілкування та покращення методик роботи у 

полінаціональних студентських колективах знайшли своє відображення у 

культурологічному підході до навчання АМПС (див. підрозділ 1.3). 

У межах цього підходу зарубіжні науковці (Лундський університет, 

Швеція) провели опитування серед місцевих та іноземних студентів, яке 

показало, що студенти надають перевагу виконанню завдань у складі своєї 

етнічної групи. Дослідники виділили чотири види причин для незмішування 

студентів під час виконання групової та парної роботи: культурно-емоційний 

зв’язок, мова, прагматизм і негативні стереотипи (Medved et al., 2013, p. 5). 

Культурно-емоційний зв’язок належить до сприйняття студентами 

почуття комфорту, єдності поглядів та мислення, використання одного способу 

спілкування і почуття гумору під час взаємодії з представниками однієї 

культури. 

Мова позначає здатність студентів висловлювати свої думки на письмі та 

в говорінні, а також виражати власні ідеї під час навчання та в неформальних 

ситуаціях. 

Прагматизм відноситься до зобов’язань студентів в позаурочний час, що 

заважає роботі групи, наприклад сімейних зобов’язань, які мають місцеві 

студенти. В таких ситуаціях важко знайти консенсус щодо часу виконання 

групової самостійної роботи студентів (далі – СРС). 

Негативні стереотипи та етноцентричні погляди позначають сприйняття 

студентами один одного. 

Науковиці П. Сінгх та Р. Рамперсад (P. Singh & R. Rampersad) (2010) у 

своїх дослідженнях (Дурбанський технологічний університет, ПАР) дійшли 

схожого висновку (Singh & Rampersad, 2010, pp. 1-21). Опитування студентів 
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різних національностей продемонструвало, що небажання виконувати 

навчальні завдання у змішаних групах було обумовлено переважно наступними 

факторами:  

– різними цінностями та віруваннями (55% усіх респондентів), що 

можна співставити з відсутністю культурно-емоційного зв’язку в опитуванні 

студентів (Лундський університет, Швеція); 

– відсутністю довіри (45% усіх респондентів); 

– різними рідними мовами (44% усіх респондентів) та відмінними 

способами побудови повідомлень (41%), що відповідає показнику «мова» 

(Лундський університет, Швеція); 

– стереотипами щодо різних культур (42% усіх респондентів), що 

відповідає негативним стереотипам та етноцентричним поглядам (Лундський 

університет, Швеція).  

Дослідження зарубіжних науковців (Дурбанський технологічний 

університет, ПАР) також продемонструвало, що студенти охочіше виконують 

завдання у співпраці з представниками своєї культурної групи. 

Опитування студентів полінаціональних груп, проведене на базі 

медичного факультету №2 (з англійською мовою навчання) ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» у межах нашого дослідження, 

продемонструвало результати, співставні з даними досліджень науковців 

Лундського університету і Дурбанського технологічного університету. Зокрема, 

77% опитаних віддають перевагу виконанню парних і групових завдань у 

співпраці зі співвітчизниками у порівнянні з представниками інших країн. 

Також 56% респондентів вказали, що їх небажання виконувати завдання у 

змішаних групах і парах спричинено комунікативними труднощами; 35% 

студентів не бажають співпрацювати з представниками інших національностей 

через відсутність довіри; 29% опитаних відчувають складнощі через 

розбіжності культурно-ціннісних орієнтирів; 14% студентів відчувають 

труднощі розуміння невербальної поведінки (міміки, жестів тощо) 

представників інших національностей; ще 12% вказали інший варіант 
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(наприклад, негативні уявлення (стереотипи) щодо представників деяких 

культур тощо) – див. Додаток Б.2. 

Культурні відмінності простежуються не лише між представниками 

різних національностей, але й між вихідцями з однієї країни. Так для Індії 

характерна кастова система. Представники різних каст у межах однієї 

академічної групи можуть не спілкуватися один з одним і тому відмовлятися 

працювати в одній групі або в парі. Певні національності, як от представники 

Пакистану та Індії, арабських країн та Ізраїлю тощо, часто не комунікують один 

з одним через політичні чи релігійні протиріччя, або зводять спілкування до 

мінімуму. Для культури Індії характерний тактильний контакт між людьми 

(Lewis, 2006, p. 436), відсутність поняття «особистий простір» (Lewis, 2006, 

p. 435), тому під час виконання ситуативних завдань на говоріння (наприклад 

при розігрування діалогів з тем «Первинний огляд пацієнта», «Аускультація 

дихальних шляхів», «Обстеження / пальпація черевної порожнини» тощо) 

студенти-індійці схильні імітувати не лише мовленнєву поведінку лікаря, але й 

частково відтворювати методи обстеження. Натомість, у традиціях інших країн 

тактильний контакт зведений до мінімуму, як от у мусульман (Lewis, 2006, 

p. 443), або є взагалі  неприйнятним для представників деяких культур, 

наприклад, японців (Lewis, 2006, p. 511), корейців (Lewis, 2006, p. 504), 

в’єтнамців (Lewis, 2006, p. 482), тайців (Lewis, 2006, p. 472) тощо. Тому 

студентів не варто ділити на пари / групи довільно, а дозволити їм самостійно 

обирати партнерів чи поділити їх враховуючи культурні особливості кожного 

члена колективу. Або ж до початку виконання завдання окреслювати правила 

поведінки між партнерами. 

Особливою категорією є студенти-мусульмани (до неї також належать 

жителі Індії та інших країн, які сповідують іслам). Строгі релігійні канони та 

багатовікові суспільні традиції зумовлюють стандарти їхньої поведінки у групі. 

Так, мусульмани як правило відмовляються виконувати завдання у парі чи у 

групі з дівчиною, особливо якщо вона не є мусульманкою. Також під час 

розігрування ситуацій на робочому місці у групах або парах мусульмани 

відмовляються виконувати роль жінки-пацієнтки (навіть якщо темою заняття є 
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«Вагітність і пологи»). У випадках, коли академічні групи є одностатевими 

(складаються лише з осіб чоловічої статі) або якщо кількість осіб жіночої статі 

є нечисельною, виникають труднощі у розробці завдань на ДМ. Уникнути 

випадків відмови брати участь у завданні можна, замінивши діалоги між 

лікарем і жінкою-пацієнткою на завдання з професійно орієнтованого діалогу 

медиків (наприклад, лікарі-гінекологи обговорюють протікання вагітності і 

скарги пацієнтки на зборах або консиліумі).  

Істотним фактором, котрий може ускладнювати взаємодію студентів в 

академічній групі, є відмінності вербальної і невербальної поведінки 

представників різних культур. П. Сінгх та Р. Рамперсад (2010) вважають, що 

невербальне спілкування чи мова тіла є основним фактором, який сприяє 

непорозумінню у спілкуванні в полінаціональних студентських колективах 

(Singh & Rampersad, 2010, pp. 1-21). На думку Д. Альберта (D. Albert) (1996), 

невербальна поведінка призводить до непорозумінь, оскільки більшість 

індивідів не усвідомлює, що її стандарти визначаються культурою, і що 

представники різних культур по різному інтерпретують цю поведінку в тій чи 

іншій ситуації (Albert, 1996, p. 331). 

Основна причина розбіжностей і частого непорозуміння студентами 

полінаціональних груп невербальної поведінки один одного під час виконання 

завдань на професійно орієнтоване говоріння є поділ культур на 

низькоконтекстні і висококонтекстні (Lewis, 2006). Е. Холл (E. Hall) (1990), 

автор концепції контексту в спілкуванні, пропонує таке визначення високо- та 

низькоконтекстної комунікації: «Висококонтекстна комунікація або 

повідомлення – це та, в якій більша частина інформації вже в людині, тоді як 

дуже мало в кодованій, явній, переданій частині повідомлення. 

Низькоконтекстна комунікація є протилежною; тобто маса інформації 

вкладається в чітко визначений код» (E. Hall & M. Hall, 1990, p. 6). 

Представники висококонтекстних культур говорять більше, але кажуть 

менше. Представники низькоконтекстних культур говорять менше, але кожне 

слово має значення. Ці відмінні стилі спілкування можуть бути доповнені 
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різними способами вираження за допомогою мови тіла, тону голосу і часових 

рамок під час особистого спілкування (Lewis, 2006, p. 151).  

Ми погоджуємося з концепцією контексту в спілкуванні, запропонованою 

Е. Холлом та доповненою Р. Льюїсом (R. Lewis). Проте вважаємо, що терміни 

«висококонтекстна культура» і «низькоконтекстна культура» не сповна 

відображають специфіку даного дослідження. Саме тому, на основі згаданих 

вище положень, ми пропонуємо до вживання терміни «висококонтекстна 

культура комунікації» (ВККК) та «низькоконтекстна культура комунікації» 

(НККК).  

Для нашого дослідження ми визначили, що носій (представник) ВККК 

або НККК – це студент молодших курсів, який протягом нетривалого періоду 

часу перебуває у контексті міжкультурної взаємодії, не встиг у достатньому 

обсязі набути міжкультурної компетентності, і тому демонструє здебільшого 

ознаки комунікації, притаманні його культурній традиції. Яскравий прояв 

приналежності до певної культури комунікації, у свою чергу, може значно 

ускладнити взаєморозуміння суб’єктів спілкування під час виконання спільних 

завдань з АПОГ у полінаціональних групах. 

Наприклад, до носіїв НККК належать німці, ізраїльтяни, скандинави 

тощо. Під час виконання вправ на говоріння вони потребують чітко окреслених 

завдань від викладача та плану побудови мовленнєвого акту. На вищих рівнях 

вивчення АМПС, коли студенти в змозі самостійно спланувати структуру 

мовленнєвого акту, відштовхуючись від умов професійної ситуації, вони будуть 

прагнути розробити чітку композицію кожного блоку мовлення і 

дотримуватися послідовного та логічного використання усіх структурних 

мовних компонентів. Їх репліки завжди стислі та змістовні, присутня значна 

кількість уточнюючих запитань, що допомагають у вирішенні комунікативного 

завдання. Такої ж поведінки вони очікують і від партнера-комуніканта. 

Студенти, які належать до ВККК (індійці, араби, африканці тощо) мають 

тенденцію недоговорювати частину інформації, передавити ставлення за 

допомогою жестів, погляду тощо (E. Hall & M. Hall, 1990; Lewis, 2006). 
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Під час виконання спільного завдання з професійно орієнтованого 

говоріння, в якому задіяні представники двох видів культур, нерідко виникають 

непорозуміння, що можуть призвести до конфлікту і / або невиконання 

завдання. Наприклад, студент-носій НККК, який виконує роль лікаря, збирає 

анамнез пацієнта, роль якого виконує студент з ВККК. Пацієнт у цьому 

випадку буде відповідати поверхово, не даючи конкретних відповідей на 

уточнюючі запитання лікаря, але виражаючи своє ставлення жестами та 

мімікою. Така невербальна поведінка є незрозумілою представнику НККК і він 

вважає, що партнер навмисно виконує завдання неякісно. Прямо обернена 

ситуація також можлива: пацієнт, який належить до НККК дає розгорнуті 

відповіді на запитання лікаря, передставника ВККК, який не пояснює 

можливих причин виникнення хвороби, вербально не виражає співчуття чи 

занепокоєння, на дає порад пацієнту. Подібне зіткнення представників НККК і 

ВККК може простежуватися під час виконання завдань на говоріння у зв’язці 

«лікар – лікар / лікар – медична сестра», що призводить до професійних 

непорозумінь. 

Дискомфорт та непорозуміння під час виконання парних та групових 

завдань на говоріння можуть виникати і через гучність голосу. Так 

представники ВККК мають тенденцію гучно розмовляти під час обміну 

думками, ведення дискусії, вирішення спільних професійних завдань. Високий 

тон голосу для таких осіб вказує на зацікавленість до предмета обговорення та 

поставленого завдання, рівень залученості студента до роботи (Lewis, 2006, 

p. 66, 70, 73, 263, 403, 404, 464, 575; E. Hall & M. Hall, 1990). У процесі 

професійно орієнтованої дискусії такі студенти часто перебивають один одного, 

говорять одночасно при цьому активно жестикулюючи. Натомість серед 

представників НККК гучність голосу трактується як нетерпимість та / або 

неповага до співрозмовника, прагнення нав’язати партнеру власну позицію 

(Lewis, 2006, p. 40, 66, 127, 305; E. Hall & M. Hall, 1990). Під час виконання 

завдань на професійно орієнтоване говоріння такі студенти не перебивають 

партнера, терпляче вислуховують його позицію і в спокійній формі 

намагаються донести власну точку зору. Так само дискомфорт може виникати в 
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академічній групі загалом, коли певні пари або групи студентів розмовляють 

гучно під час виконання професійних завдань на говоріння і цим спричиняють 

незручності тим студентам, які ведуть дискусію помірним тоном голосу. 

З метою підвищення рівня продуктивності та налагодження контакту зі 

студентами під час формування АПОК в говорінні в полінаціональних групах 

потрібно брати до уваги відмінності між різними національностями, які 

присутні у колективі. Розбіжності між представниками ВККК та НККК 

наведені нижче (див. Табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Рівнева категоризація розбіжностей між представниками 

висококонтекстних і низькоконтекстних культур комунікації 

Висококонтекстна культура комунікації Низькоконтекстна культура комунікації 

Рівень культурної поведінки 

Чіткий розподіл на групи, касти Відсутність розподілу на групи, касти 

Ґендерна рівність відсутня  Ґендерна рівність присутня 

Часто відхиляється від плану Постійно дотримується плану  

Рівень вербальної поведінки 

Говорить багато; рідко наводить конкретні 

факти, аргументи, докази 

Говорить небагато; наводить конкретні 

факти, аргументи, докази 

Часто перериває співрозмовника Рідко перериває співрозмовника 

Говорить голосно  Говорить в помірному тоні 

Говорить емоційно Говорить стримано; тон голоса спокійний, 

рівний 

Говорить у швидкому темпі Говорить у помірному темпі 

Часто дає нечітку, поверхову відповідь на 

запитання 

Завжди дає чітку відповідь на запитання 

Рівень невербальної поведінки 

Активно використовує жести Помірно використовує жести або 

жестикуляція відсутня 

Має яскраво виражену міміку Має стриману міміку 

Зоровий контакт відсутній (індійці)  

Зоровий контакт завжди присутній Зоровий контакт присутній (араби, 

африканці) 

 «Особистий простір» відсутній або нечітко 

виражений 

«Особистий простір» наявний і чітко 

виражений 
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Також під час організації парної і групової аудиторної роботи необхідно 

враховувати, на який вид говоріння спрямоване формування АПОК майбутніх 

лікарів. Позаяк діалог-розпитування, який є найпоширенішим в АПОДМ 

лікарів, у межах даного дослідження був визначений пріоритетним для 

формування АПОК у говорінні студентів другого курсу спеціальності 

«Медицина» (див. підрозділ 1.1), потрібно розглянути саме особливості ведення 

цього типу діалогу (комунікативні вміння). Провідними комунікативними 

вміннями лікарів під час ведення професійно орієнтованого діалогу-

розпитування у медичній сфері можна визначити наступні:  

– Усвідомлення модальності діалогу. Позаяк діалог-розпитування 

відбувається переважно між лікарем і пацієнтом (див. підрозділ 1.1), лікар 

повинен замінювати фахові медичні терміни на відповідні синонімічні, які 

вживають у повсякденному мовленні; або, за відсутності відповідного 

синоніма, пояснювати значення терміна пацієнту для полегшення розуміння 

суті запитання останнім. 

– Уміння виокремлювати і чітко та стисло формулювати проблемні 

запитання задля підвищення точності відповідей пацієнта. Зазначене вміння 

необхідне також для мінімізації комунікативних проявів представників ВККК і 

НККК, а отже – для усунення непорозумінь під час постановки запитань і 

наданні відповідей. 

– Уміння будувати комунікативно-доцільну стратегію і тактику 

мовленнєвої поведінки. Указана особливість є безпосередньо пов’язаною з 

мінімізацією ризиків прояву культурних відмінностей та розбіжностей у 

вербальній і невербальній поведінці комунікантів. 

Урахування і дотримання студентами особливостей ведення діалогу-

розпитування під час виконання аудиторних завдань дозволяє значно 

полегшити хід ведення заняття, максимально мінімізувати або цілком уникнути 

прояву розбіжностей між представниками різнополярних культур. 

Отже, завдання з формування англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому говорінні в полінаціональних групах потрібно організовувати 
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таким чином, щоб уникати зіткнень та конфліктів на кожному з рівнів 

поведінки представників різних культурних традицій. Цьому сприятиме: 

– планування таких видів завдань, які б не порушували культурних 

традицій представників різних країн; 

– створення позитивного мікроклімату в процесі організації групової 

та парної роботи, коли студенти можуть самостійно обирати партнерів для 

виконання завдань, або поділ студентів на групи / пари з урахуванням їх 

культурної та етнічної приналежності; 

– попереднє проведення роз’яснювальної роботи щодо норм 

поведінки та стратегій виконання завдань на професійне орієнтоване говоріння 

з акцентом на особливості спілкування у межах різних культурних традицій; 

– урахування особливостей того виду АПОГ, компетентність у якому 

буде формуватися. 

Таким чином, під час розробки методики формування АПОК у говорінні 

для студентів спеціальності «Медицина» у полінаціональних групах варто 

враховувати не лише їх РВМ. Необхідно брати до уваги стилі навчання 

студентів, культурні відмінності представників різних етнічних груп, специфіку 

вербальної та невербальної поведінки, приналежність студентів до ВККК та 

НККК, ознаки того виду говоріння, АПОК у якому формується. Лише з 

урахуванням цих особливостей можна досягти порозуміння у 

полінаціональному колективі, уникнути конфліктів та забезпечити 

максимальну продуктивність формування АПОК у говорінні. 

Аналіз та розуміння специфіки полінаціональних груп дає змогу 

визначити методичні засади формування АПОК майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища, які будуть розглянуті нами у підрозділі 1.3. 
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1.3.  Методичні засади формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища 

 

Сучасні методисти виокремлюють велику кількість підходів до навчання 

АМПС, в основі яких лежать принципи психології, орієнтація на об’єкт 

навчання, способи навчання тощо (Ніколаєва, 2013, с. 82). Для нашого 

дослідження ключовими є компетентнісний, ситуативно-комунікативний, 

професійно орієнтований підходи, міждисциплінарний підхід та дотичний до 

нього інтегрований предметно-мовний підхід (Content Language Integrated 

Learning), а також культурологічний підхід, адже усі вони спрямовані на 

отримання студентами практичних знань, навичок та умінь, які є релевантними 

їхній майбутній професійній діяльності. Компетентнісний підхід був 

визначений одним із основних, позаяк метою навчання АМПС є формування 

компетентностей, необхідних для адекватного виконання майбутніх фахових 

завдань та ведення професійної комунікації студентами-медиками; 

ситуативно-комунікативний підхід вважаємо основним, адже формування 

АПОК буде здійснюватися перш за все на основі імітації можливих 

комунікативних ситуацій медичної галузі; використання професійно 

орієнтованого підходу як основного означає, що АПОК формуватиметься з 

урахуванням специфіки фахової діяльності лікарів в умовах спілкування із 

закордонними колегами і пацієнтами; міждисциплінарний та інтегрований 

предметно-мовний підходи передбачають тісний зв’язок курсу АМПС із 

фаховими дисциплінами; культурологічний підхід займає почесне місце в 

концепції нашого дослідження, позаяк основою даної наукової роботи є 

відмінності у підходах до навчання АМПС для студентів полінаціональних 

груп, до складу яких входять представники ВККК і НККК. Допоміжними є 

індуктивний та дедуктивний підходи, позаяк вони можуть бути використані в 

межах основних підходів.  

Відповідно до класифікації К. Страуда (2002) (див. підрозділ 1.2) 

студенти-медики належать до третьої групи осіб, які володіють англійською 
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мовою, адже вони вивчають англійську мову з практичною метою отримання 

нових знань, навичок і вмінь (компетентностей) та можливості повсякчасного 

розвитку в умовах глобалізації професійної діяльності. Наукові дослідження 

практичного застосування набутої у процесі навчання інформації знайшли своє 

відображення у появі компетентнісного підходу в галузі фахової освіти. 

Компетентнісний підхід широко застосовується у сучасній методиці 

навчання іноземних мов. У працях вітчизняних та зарубіжних науковців досить 

ґрунтовно висвітлена і проаналізована методологічна база та практичні аспекти 

використання цього підходу, зокрема, теоретичні засади компетентнісного 

підходу у сучасній освіті (Н. Бібік (2012), І. Бім (2007), І. Зимня (2004; 2006), 

Д. Іванов (2007), О. Локшина (2007; 2009), О. Савченко (2012), І. Секрет (2010), 

Д. Хаймс (D. Hymes) (1992), А. Хуторськой (2003; 2006) та ін.); реалізація 

практичних аспектів компетентнісного підходу у процесі викладання іноземної 

мови у ЗВО (О. Ванівська (2016), Ю. Фролов (2004) та ін.); застосування 

компетентнісного підходу в умовах формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності студентів різного профілю (Д. Вороніна (2017), 

І. Гуменна (2013; 2016), Н. Колотій (2012), Н. Костенко (2012), І. Кухта (2008), 

Т. Маслова (2017), Н. Микитенко (2007), А. Микитишин (2016), О. Новікова 

(2014), І. Потюк (2013), О. Савченко (2012), Т. Сєрова (2004), Н. Сура (2003) та 

ін.); формування іншомовної професійної компетентності студентів в умовах 

інформаційно-навчального середовища (М. Акопова (2012), Н. Баграмова, 

М. Колкова та І. Шишкіна (1999), Т. Баєва (2013) та ін.); особливості 

формування іншомовної фахової компетентності студентів за допомогою 

використання мультимедійних технологій (Л. Гаврілова (2015) та ін.); 

формування іншомовної полікультурної професійної компетентності майбутніх 

фахівців (І. Бахов (2011), Л. Бірецька (2014), І. Лощенова (2004), М. Моцар 

(2018), С. Шехавцова (2011), О. Корнєєва та І. Іллічова (О. Korneeva & 

І. IlyIchova) (2019) та ін.) тощо. 

Відповідно до даного підходу, випускник ЗВО повинен володіти певними 

професійно-релевантними якостями, тим потенціалом, який буде 
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актуалізований у процесі здійснення фахової діяльності і свідчитиме про його 

компетентність (до прикладу, АПОК).  

Цілком закономірно, що основною вимогою галузевого стандарту вищої 

освіти України другого (магістерського рівня) галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (2016) є формування професійної 

компетентності фахівця, що в свою чергу вимагає урахування фахової 

специфіки під час вивчення іноземних мов, її націленості на реалізацію завдань 

майбутньої професійної діяльності випускників (Галузевий стандарт вищої 

освіти, 2016). Компетентнісний підхід безпосередньо пов’язаний з ідеєю 

цілеспрямованості освітнього процесу. 

Варто зауважити, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

№1556-VII від 01.07.2014 року «ступінь магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної 

середньої освіти і присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) 

у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС» (Закон 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII). З цього випливає, що підготовка 

фахівця за спеціальністю 222 «Медицина» не передбачає першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Тому АПОК майбутніх лікарів має 

формуватися відповідно до стандартів другого (магістерського рівня) вищої 

освіти. 

Відтак попередньо згаданий галузевий стандарт вищої освіти України 

другого (магістерського рівня) галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина» (2016) є фактично розробленим на базі основних 

положень компетентнісного підходу. До загальних компетентностей, якими має 

оволодіти майбутній лікар, зокрема належить вміння використовувати іноземну 

мову у фаховій діяльності лікаря (Галузевий стандарт вищої освіти, 2016, с. 11). 

Це положення відображене й у ряді стратегій, освітньо-професійних програм та 

робочих програм з дисципліни «ІМПС» / «АМПС» вітчизняних ЗВО, що 

здійснюють підготовку студентів за спеціальністю «Медицина» (Освітньо-

професійна програма, 2016; Робоча програма, 2019; Стратегія розвитку 
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медичної освіти в Україні, 2019). Кінцевою метою навчання ІМПС / АМПС є 

формування іншомовної (англомовної) компетентності, яка представляє собою 

сукупність окремих компетентностей і передбачає здатність самостійно 

розв’язувати складні навчальні та фахові завдання й проблеми у галузі 

медицини засобами іноземної (англійської) мови, а також проведення 

досліджень і / або здійснення інновацій у галузі охорони здоров’я в цілому та у 

межах спеціальності «Медицина» зокрема. 

Фактично, іншомовна (англомовна) професійна компетентність дозволяє 

на основі автономного пошуку і використання інформації іноземною мовою в 

допустимих видах мовленнєвої діяльності здійснювати свою професійну 

діяльність, підвищуючи її ефективність, тим самим створюючи передумови для 

професійного і кар’єрного зростання особистості.  

Ґрунтовні дослідження суті та основних засад ІПОК у цілому та АПОК 

зокрема були проведені сучасними вченими. 

Щодо безпосередньо професійної освіти, за Н. Баграмовою (1999), 

можемо визначити компетентність як сукупність знань, навичок та вмінь, що 

формуються в процесі навчання тієї чи іншої дисципліни (Баграмова и др., 

1999, c. 187). 

І. Алещанова та Н. Фролова (2010) трактують ІПОК як здатність фахівця 

встановлювати і підтримувати за допомогою іноземної мови необхідні 

ефективні контакти з іншими людьми в рамках ділового (професійного) 

спілкування на основі практичного досвіду, вмінь і знань під час вирішення 

фахових завдань (Алещанова & Фролова, 2010, с. 87).  

О. Кобелєва (2012) розглядає ІПОК фахівця як синергетичну сукупність 

науково-теоретичних знань, практичних умінь, навичок, мотивації і рефлексії, 

що забезпечують результативність здійснення іншомовної професійної 

діяльності (Кобелева, 2012).  

З. Коннова (2003) визначає ІПОК майбутнього фахівця як показник 

ступеню розвиненості системи якісних характеристик, які продуктивно 

реалізуються в іншомовній професійній комунікації (Коннова, 2003).  
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А. Крупченко (2007) приходить до наступного висновку: метою навчання 

в немовних навчальних закладах стає формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності, що представляє собою основні характеристики 

мовної особистості фахівця (Крупченко, 2007).  

Усі наукові трактування поняття ІПОК, викладені вище, дозволяють 

утворити своє визначення: «Іншомовна (англомовна) професійно орієнтована 

компетентність є інтегративною динамічною якістю особистості, яка 

передбачає наявність певного об’єму мовних і мовленнєвих знань, навичок та 

умінь застосовувати їх у предметній галузі – медицині, і дозволяє фахівцю не 

лише орієнтуватися в спеціальній медичній літературі, виокремлюючи з неї 

важливу інформацію, але й використовувати англійську мову як ефективний 

засіб усної та / або письмової професійної комунікації, а тому являє собою 

комплекс професійного, мовного та особистісного компонентів, що 

активізуються на рецептивному та продуктивному рівнях». 

Базуючись на запропонованому нами визначенні поняття АПОК 

майбутніх лікарів, можна припустити, що для ефективної взаємодії у науці, 

практиці, а також сфері міжособистісних відносин необхідна наявність 

комунікативних якостей, які представляють собою інтегративний зв’язок 

ціннісних орієнтацій, моральних позицій, прагнень, знань, умінь та професійної 

медичної етики. Цьому відповідає «англомовна професійно орієнтована 

комунікативна компетентність» майбутніх лікарів як складова їх особистості, 

поведінкової культури та стосунків у фаховому середовищі. 

Сучасні науковці приділяють значну увагу визначенню суті та 

виокремленню структурних компонентів ІПОК та АПОК як інтегральної 

складової ІПОК. На нашу думку, АПОК майбутніх лікарів визначається 

специфічними особливостями їх спілкування: різноманітним контингентом 

учасників діалогу (англомовні колеги, пацієнти, члени їх сімей тощо), 

особливою спрямованістю професійної інформації, використанням специфічної 

англомовної медичної лексики, необхідністю неухильного дотримання норм 

лікарської етики тощо. 
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З огляду на специфіку навчання англійської мови для професійного 

спілкування майбутніх лікарів, можна виокремити наступні компоненти АПОК 

студентів спеціальності «Медицина»: лінгвістичний, соціокультурний, 

прагматичний, особистісний, які дозволяють використовувати англійську мову 

в професійній і науковій діяльності та з метою самоосвіти. Лінгвістичний 

компонент включає знання медичних термінів, загальновживаної лексики, 

граматичних структур, правил їх використання, а також навички і вміння 

застосування цих знань під час здійснення професійно спрямованого 

спілкування. Соціокультурний компонент передбачає володіння мовленнєвими 

вміннями, знаннями менталітету країни мови, що вивчається, її культурних 

традицій з метою успішного спілкування і здійснення діалогу культур у зв’язці 

«лікар – лікар», «лікар – пацієнт» тощо. Прагматичний компонент складають 

уміння виокремлювати потрібну інформацію з різних джерел, перекладати, 

оцінювати і передавати зміст цієї інформації як колегам-лікарям з 

використанням професійної термінології, так і пацієнтам у спрощеній 

лексичній формі. Особистісний компонент передбачає здатність до емпатії, 

самовираження і саморозвитку, готовність до професійного зростання та 

підвищення кваліфікації.  

На рівні з компетентнісним підходом у сучасній методиці викладання 

АМПС широко застосовується ситуативно-комунікативний підхід, який 

передбачає наближення процесу навчання до реальних ситуацій професійно 

орієнтованого спілкування. Методологічні основи посилення комунікативної 

спрямованості навчального процесу були описані та обґрунтовані такими 

дослідниками як І. Зимня (1989), М. Кейнел (M. Canale) (1983), 

Г. Китайгородська (1986), В. Лабов (W. Labov) (2010), В. Літлвуд 

(W. Littlewood) (1992), Ю. Пассов (1983), Дж. Ферт (J. Firth) (1957), М. Халлідей 

(M. Halliday) (1973), Н. Хомський (1972) та ін.; практичні аспекти застосування 

комунікативного підходу у ситуаціях професійно орієнтованого спілкування 

були розглянуті такими дослідниками як М. Вятютнєв (1977), Г. Віддовсон 

(H. Widdowson) (1972), Дж. Гумперц (J. Gumperz) (1960), В. Скалкін (1989), 

Д. Хаймс (D. Hymes) (1972) та ін.; питання розробки ситуативно-
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комунікативних вправ у процесі вивчення  англійської мови були висвітлені 

такими методистами як М. Перрот (M. Parrot) (1996) та ін.. 

Для майбутніх фахівців спеціальності «Медицина» впровадження цього 

підходу у викладання АМПС передбачає не просто формування лексико-

граматичних компетентностей, властивих фаховій комунікації у медичній 

сфері, але насамперед використання професійних знань, умінь та навичок, які 

майбутні лікарі здобули в межах дисциплін профільного циклу. Саме тому 

ситуативно-комунікативний підхід не є ефективним для студентів першого 

курсу, які ще не володіють профільними знаннями у достатній кількості. 

Найдієвішим він є для студентів середніх і старших курсів, котрі мають базову 

професійну підготовку та достатньо орієнтуються у типових фахово 

орієнтованих ситуаціях. 

Наближеним до ситуативно-комунікативного підходу є професійно 

орієнтований підхід. У сучасній методиці навчання АМПС є різні визначення 

сутності професійно орієнтованого навчання.  

Проведений нами аналіз основних векторів розвитку професійно 

орієнтованого навчання дозволив дійти висновку, що формування АПОК 

майбутніх лікарів у рамках цього підходу має насамперед відображати потреби 

студентів, які визначаються особливостями професійної діяльності лікарів, а 

також мати тісну взаємодію з дисциплінами профільного циклу з метою 

забезпечення майбутніх фахівців предметними знаннями, навичками і 

вміннями, які адекватно відповідають стану сучасної медицини у світі та 

міжнародним професійним вимогам до лікарів. Реалізація отриманих фахових 

знань крізь призму володіння англійською мовою передбачає рівень 

сформованості професійних умінь, які можна умовно розділити на три 

категорії: 

- загальнонаукові знання, навички і вміння (робота з інформацією 

медичного профілю з англомовних усних та письмових джерел, її аналіз, 

синтез, планування, організація, управління); 

- кваліфікаційні знання, навички і вміння (наприклад, вміння 

ефективно діяти в межах професійно орієнтованих ситуацій); 
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- «гнучкі навички та вміння» («soft skills») (Гагіна & Лось, 2019, 

с. 242) соціально-гуманітарного характеру (критичне мислення, специфічні 

англомовні комунікативні вміння фахівців медичної галузі, креативний підхід 

до вирішення професійних проблем, робота лікарів та медичних спеціалістів 

різного профілю у команді) (Качалов & Сидоренко, 2010, с. 66). 

Варто зауважити, що більшість методистів вважають професійно 

орієнтований підхід недостатньо ефективним через гострий дефіцит викладачів 

АМПС, котрі володіють відповідним регістром англомовних знань, необхідних 

для професійно орієнтованого спілкування (Образцов & Иванова, 2005), а 

також через брак спеціалізованої навчально-методичної літератури, адаптованої 

до реалій вітчизняних ЗВО та міжнародних вимог до підготовки фахівців галузі 

«Медицина», на основі якої можна було б ефективно формувати АПОК 

майбутніх лікарів. 

На думку провідного британського лінгвіста і соціолога Д. Ґреддола 

(D. Graddol) (2006), економічні, соціальні, демографічні та геополітичні 

процеси, які відбуваються у сучасному глобалізованому світі, призводять до 

зміни статусу англійської мови. У своєму дослідженні  «English Next» 

Д. Ґреддол стверджує, що в найближчому десятилітті англійську мову все 

рідше будуть викладати в якості окремої дисципліни, натомість вона буде 

інтегрована у фахову програму, що сприятиме білінгвальній підготовці 

майбутнього фахівця (Graddol, 2006, p. 86). Це, у свою чергу, призведе до 

необхідності перепідготовки викладачів англійської мови (Graddol, 2006, p. 15). 

Ті ж, хто не побажає брати участь в оновленні, на думку науковця, ризикують 

залишитися через 10-15 років без роботи. 

Інтеграція профільних знань, навичок і вмінь у методику навчання  

АМПС знайшла своє відображення у міждисциплінарному підході. Активний 

етап розробки його методологічної бази на теренах вітчизняної науки припав на 

початок ХХІ сторіччя. Тоді ж розпочалося поступове впровадження 

міждисциплінарного підходу у викладання АМПС в українських ЗВО. Зокрема, 

найбільш вагомі зарубіжні та вітчизняні методологічні розробки були 

присвячені вивченню теоретичних засад міждисциплінарного підходу 
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(Т. Дадлі-Еванс та М. Сент Джон (Т. Dudley-Evans & М. St. John) (1998), 

Г. Джейкобс (Н. Jacobs) (1989), К. Джонс (С. Jones) (2010), І. Звєрєв (1977), 

І. Звєрєв та В. Максимова (1981), А. Іллясова та ін. (А. Ilyasova et al.) (2017), 

Ю. Олізько (2015) та ін.); основам практичного використання 

міждисциплінарного підходу під час навчання АМПС студентів різного 

профілю (М. Багарядцева (2004), К. Гайленд (К. Hyland) (2007), Л. Конопленко 

(2015), Н. Попова (2012), М. Правдіна (2006); О. Синекоп (2018), А. Широких 

та ін. (А. Shirokikh et al.) (2017) та ін.); колаборативному міждисциплінарному 

навчанню АМПС (Л. Бронстейн (L. Bronstein) (2003), Т. Дадлі-Еванс та М. Сент 

Джон (Т. Dudley-Evans & М. St. John) (1998), Дж. Девіс (J. Davis) (1997), 

С. Джанг (S. Jang) (2001), А. Іллясова та ін. (А. Ilyasova et al.) (2017), К. Лі 

(C. Lee) (2000), Л. Малетіна та ін. (L. Maletina et al.) (2015) та ін.); основним 

проблемам та перспективам запровадження міждисциплінарного підходу у 

системі сучасної вищої освіти (Н. Пруднікова (N. Prudnikova) (2013), H. Саєнко 

(2015) та ін.); реалізації міждисциплінарного підходу під час фахової 

підготовки іноземних громадян (H. Козловцева (2018) та ін.) тощо.  

Для досягнення максимальної результативності впровадження 

міждисциплінарного підходу в курси АМПС майбутніх лікарів істотним є 

дотримання декількох умов. По-перше, викладачі фахових дисциплін 

англійською мовою, котрі залучені до розробки матеріалів та супроводу курсу 

АМПС, повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче В2-С1 і мати 

досвід викладання дисциплін медичного спрямування англійською мовою. Це 

означає, що викладач профільної навчальної дисципліни володіє англійською 

медичною термінологією на достатньому рівні, щоб у разі необхідності 

проконсультувати викладача АМПС щодо специфіки та сфери вживання 

певних професійних термінів в англомовному медичному середовищі. По-

друге, викладачі фахових дисциплін повинні також бути практикуючими 

лікарями і мати досвід англомовного професійного спілкування та співпраці із 

закордонними колегами і пацієнтами. Лише за такої умови вони можуть 

об’єктивно оцінити, яким регістром професійної медичної термінології та 

комунікативних навичок у певних професійних ситуаціях повинні володіти 
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майбутні лікарі задля ефективного спілкування із зарубіжними фахівцями та 

успішної реалізації завдань на робочому місці. Дотримання вказаних вимог 

забезпечує більш якісний та комплексний підбір тематики і навчальних 

матеріалів, які відповідають сучасним професійним потребам майбутніх 

лікарів, а також глибше та ґрунтовніше висвітлення фахової медичної 

проблематики. 

Також за хронологічністю викладу матеріалу міждисциплінарні зв’язки 

поділяють на супровідні, ретроспективні і випереджальні (Синекоп, 2018, 

с. 159).  

На наше переконання, у межах курсів англійської мови медичного 

спрямування ефективними будуть супровідні та ретроспективні 

міждисциплінарні зв’язки. Реалізація супровідних зав’язків можлива лише за 

умови вивчення АМПС протягом усього періоду навчання студента у ЗВО і 

передбачення більше, ніж двох аудиторних годин на тиждень. Впровадження 

ретроспективних зав’язків може відбуватися починаючи з ІІ-ІІІ курсів 

навчання, коли студенти вже набули певну кількість професійних знань. Такий 

підхід є максимально дієвим, адже дозволяє активізувати, закріпити, 

систематизувати та удосконалити знання, навички і вміння, здобуті в межах 

фахових дисциплін. 

Міждисциплінарні зв’язки можуть реалізовуватися в рамках аудиторної і 

позааудиторної форм організації роботи студентів, що передбачають 

індивідуальні, групові і колективні завдання (Синекоп, 2018, с. 159). 

Практичний характер міждисциплінарного підходу виражений у посиленому 

використанні методу проектів («project-based learning»), що належить до 

позааудитовної індивідуальної або колективної форм роботи та проблемного 

навчання («problem-based learning»), яке найчастіше реалізовується під час 

аудиторної колективної або групової роботи студентів (Shirokikh et al., 2017, 

p. 1583).  

Прикладом методу проектів для майбутніх лікарів є написання 

англійською мовою історії хвороби пацієнта, чий анамнез був зібраний на 

практичних заняттях у межах будь-якого навчального курсу, як от «Терапія», 
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«Педіатрія», «Неврологія» тощо. Проблемне навчання здійснюється переважно 

за допомогою розігрування рольових професійно орієнтованих ігор (до 

прикладу, лікарський консиліум, огляд пацієнта, телефонна або скайп-

консультація із закордонними колегами тощо). 

Неминучий процес інтеграції англійської мови та профільних навчальних 

дисциплін знайшов своє втілення у інтегрованому предметно-мовному 

підході, (або, за Л. Мовчан (2011), – контекстно-мовне інтегроване навчання 

(Мовчан, 2011, c. 217) і описаний у багатьох дослідженнях Л. Салєхової та 

К. Григор’євої (2013), Д. Койл, Ф. Худа та Д. Марша (D. Coyle, P. Hood, & 

D. Marsh) (2010), Д. Мадріда та Е. Ґарсіа Санчез (D. Madrid & E. García Sánchez) 

(2001), Т. Мироненко, Л. Добровольської та О. Рудичик (2018), В. Царенкової 

та С. Шпановської (2016), С. Шіґеру та ін. (S. Shigeru et al.) (2011) тощо. 

Термін «Content Language Integrated Learning» (CLIL) та безпосередньо 

концепція інтегрованого предметно-мовного підходу були запропоновані 

Д. Маршем (D. Marsh) (Фінляндія) у 1994 році (Руднік, 2013; Мироненко, 

Добровольська, & Рудичик, 2018; Царенкова & Шпановская, 2016). 

Незважаючи на те, що даний підхід і досі викликає безліч суперечок і має 

достатню кількість опонентів, він широко застосовується у зарубіжних закладах 

вищої освіти, охопив більшу частину європейського простору, Азії і Латинської 

Америки. 

Інтегрований предметно-мовний підхід (ІПМП) – це підхід до 

білінгвальної освіти, в якому зміст профільної дисципліни та іноземна мова 

вивчаються одночасно (Руднік, 2013; Мироненко, Добровольська, & Рудичик, 

2018; Царенкова & Шпановская, 2016; Coyle, Hood & Marsh, 2010). На відміну 

від ІМПС, яка базується на вивченні іноземної мови з урахуванням 

професійних потреб майбутнього фахівця, ІПМП має подвійний фокус – 

предметний зміст та іноземну мову, до того ж зміщення пріоритетів можливе як 

в одну, так і в іншу сторону (моделі навчання, в яких пріоритет віддають 

професійній підготовці (content-led model) або іноземній мові (language-led 

model)). Найчастіше пріоритетом є навчання профільної дисципліни за 

допомогою іноземної мови, тому оцінці піддаються отримані предметні знання. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA893UA893&sxsrf=ALeKk03gFL2NJ6TLK-GmSYUY8PAESnwhlg:1586355303540&q=do+coyle&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTSo2yLBQgvCSC41NzeOTtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFypOQrJOdX5qTuYGUEABLZkGhKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNjOuCgtnoAhWSposKHUImD68QmxMoATAPegQIChAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA893UA893&sxsrf=ALeKk03gFL2NJ6TLK-GmSYUY8PAESnwhlg:1586355303540&q=content+and+language+integrated+learning+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF+%D1%85%D1%83%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTSo2yLBQ4gXxDJNMc80tU8yTtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFaJefnAQVLFBLzUhRyEvPSSxPTUxUygWLpRYklqUCx1MSivMy8dIWLLRd2XNgNxPsVLrZebL6wZQcrIwAtOhSffQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNjOuCgtnoAhWSposKHUImD68QmxMoAzAPegQIChAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA893UA893&sxsrf=ALeKk03gFL2NJ6TLK-GmSYUY8PAESnwhlg:1586355303540&q=content+and+language+integrated+learning+%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTSo2yLBQ4gXxDJPKTcyLc4oKtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHaJOfnAQVLFBLzUhRyEvPSSxPTUxUygWLpRYklqUCx1MSivMy8dIULWy72Xth0YceFLQoX9lzYcLHhYscOVkYALhkDU38AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNjOuCgtnoAhWSposKHUImD68QmxMoAjAPegQIChAE
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Модель «language-led» (у якій пріоритет віддається мові) дуже близька до 

ІМПС. Відмінністю є те, що в ІПМП лінгвістичні навички оцінюються на 

основі професійних знань майбутнього фахівця.   

ІПМП наближений до ідеї «своєчасного» навчання – «just in time learning» 

– і вважається максимально комунікативним підходом. В основі його концепції 

закладене поєднання чотирьох «С» (зміст – Content, спілкування – 

Communication, культура – Culture, пізнання – Cognition), що вказує на 

пріоритети підходу, підкреслюючи його інноваційність для професійного 

розвитку майбутнього фахівця, враховуючи не лише професійні знання, 

комунікативну і міжкультурну компетентності, а й когнітивні навички (Coyle, 

Hood & Marsh, 2010; Harrop, 2012, p. 58). На основі принципу «навчальної 

підтримки» («scaffolded learning») (Baetens Bearsmore, 2008; Coyle, Hood & 

Marsh, 2010; Gajo, 2007; Harrop, 2012, p. 58; Mehisto, 2008) студенти формують 

прості розумові навички (LOTs – Low Order Thinking skills) – запам’ятовування, 

порівняння, класифікація тощо і розумові навички вищого порядку (HOTs – 

High Order Thinking skills) – аналіз, синтез, здатність до критичного 

оцінювання, міркування тощо. 

Важливим для формування АПОК є культурологічний підхід. Досить 

довго ІМПС, а з нею й АМПС, вважалася «вільною від культури». Тобто, за 

П. Стрівенсом (P. Strevens) (1977), АМПС мала бути «концепцією викладання 

та вивчення практичного володіння мовою, не пов’язаною з аспектами 

культури» (Strevens, 1977, p. 89). Зокрема Р. Бауер (R. Bower) (1992) описував 

англійську мову на міжнародному рівні як «по суті акультурну» з 

«універсальним функціональним значенням» (Bower, 1992, pp. 29-30). 

Тим не менш, на думку К. Нікерсон (C. Nickerson) (2005), специфіка 

АМПС полягає у тому, що англійська мова, будучи лінгва франка, 

використовується з метою комунікації фахівцями, які є представниками різних 

країн та культур і найчастіше не є її носіями (Nickerson, 2005). Деякі автори 

вважають, що це є визначальною характеристикою АМПС: «У більшості 

випадків взаємодія відбувається між людьми різних національностей, які 

використовують англійську мову як міжнародну мову для спілкування» (Torres 
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et al., 2002, p. 75). Подібна інтернаціональна комунікація може у свою чергу 

призводити до неочікуваних непорозумінь та протиріч, коли представники 

однієї культури не знайомі з усталеними традиціями спілкування в іншій 

культурі. 

У науково-методичній літературі розрізняють культуру з «великою К» та 

культуру з «маленькою к» (у нашому дослідженні «к» позначає англійський 

термін «culture» – «культура»). Традиційне вивчення життя, інституцій, історії, 

географії, літератури, мистецтва країни, чия мова вивчається, є вивченням 

культури «великої К». Культура «маленької к» є поведінковою культурою, що 

включає норми поведінки у соціумі, які сформувалися під впливом певних 

історичних подій, релігійних вірувань та моральних орієнтирів певної країни 

(Čurković Kalebić, 1998; Tomalin & Stempleski, 1993; Strevens, 1977). Для АМПС 

важливим є розуміння саме культури «маленької к», що полягає як у вивченні 

особливостей поведінки носіїв англійської мови у порівнянні з неносіями мови, 

котрі використовують англійську мову як засіб спілкування у професійному 

середовищі. Окрім того, акцент ставиться на корпоративній культурі, норми 

якої відрізняються не лише у різних професійних середовищах, але й у різних 

національних традиціях. Ця теза знаходить своє підтвердження у дослідженні 

Р. Льюїса (Lewis, 2006), де автор пояснює, як різноманіття культур може 

призвести до комунікативних невдач у фаховому спілкуванні.  

У межах нашого дослідження використання культурологічного підходу є 

важливим не лише задля оптимізації комунікації майбутніх лікарів із 

зарубіжними колегами та пацієнтами, але й з метою удосконалення 

навчального процесу у полінаціональних академічних групах студентів, де 

представники різних національностей мають відмінні стратегії спілкування, 

форми групової та парної роботи, особливості вербальної і невербальної 

поведінки тощо. 

Окрім підходів, що є ключовими для нашого дослідження, у сучасній 

вітчизняній методиці формування АПОК існує два різноспрямованих, але 

взаємодоповнюючих підходи: індуктивний та дедуктивний. Найчастіше вони 

застосовуються для навчання професійно орієнтованого говоріння. 
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Індуктивний підхід («шлях знизу вгору») – це шлях від послідовного, 

систематичного оволодіння окремими мовленнєвими діями різного рівня до їх 

подальшого комбінування, синтезування, поєднання. Даний підхід заснований 

на поелементному, поетапному, рівневому засвоєнні системи мови, оволодінні 

компонентами монологічного та діалогічного мовлення, що в комплексі 

призводить до вміння самостійно брати участь в усному спілкуванні, 

породжувати зв’язні висловлювання (Бредихина, 2018, с. 43-44). Вказаний 

підхід виявляється дієвим під час формування АПОК майбутніх лікарів, адже 

передбачає ступеневе набуття англомовної фахової компетентності, що 

ефективно готує студентів до непідготовленого зв’язного професійно 

орієнтованого мовлення. 

Дедуктивний підхід («шлях згори вниз») передбачає оволодіння 

мовленнєвими зразками, цілісними актами спілкування. У цьому випадку 

формування навичок і вмінь говоріння починається з багаторазового 

відтворення (читання, прослуховування, заучування напам’ять) готового 

монологічного тексту, зразка діалогу, полілогу, які розглядаються як еталон для 

побудови подібних їм текстів. Потім відбувається варіювання лексичного 

наповнення зразка, відпрацювання елементів і самостійне породження 

аналогічних висловлювань (Бредихина, 2018, с. 43). Названий підхід є менш 

ефективним під час навчання АМПС саме у говорінні порівняно з індуктивним 

підходом, адже репродукція меншою мірою спонукає студентів до створення 

власних зразків професійно орієнтованого мовлення, аніж рівнений підхід. 

Водночас у вітчизняній науковій літературі великою прогалиною 

залишається дослідження не лише полікультурного виховання українських та 

іноземних студентів, а й розробка таких навчальних матеріалів та педагогічних 

методик, які б не входили в конфлікт з жодною культурною групою та не 

зачіпали релігійних, расових та інших аспектів. Також вони повинні містити 

необхідний перелік компетентностей і відображати сучасні міжнародні вимоги 

до фахівців відповідної галузі. 

Тому перед нами стоїть завдання розробити методику навчання АПОК у 

говорінні для майбутніх фахівців спеціальності «Медицина», аплікабельну для 
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застосування під час роботи з різними національними і культурними 

контингентами студентів. Також у межах даного дослідження ставиться мета 

виокремити, опрацювати та проаналізувати шляхи підвищення ефективності та 

якості формування АПОК в системі професійної підготовки студентів-медиків 

в межах єдиної педагогічної моделі. Створення такої моделі дозволить зробити 

процес формування АПОК в системі фахової підготовки майбутніх лікарів 

більш цілеспрямованим, керованим та ефективним. Для розробки педагогічної 

моделі інтенсифікації процесу формування АПОК студентів-медиків у 

полікультурних групах необхідно розглянути особливості їх професійної 

підготовки як системи. 

Варто зазначити, що система професійної підготовки майбутніх лікарів 

повинна бути націлена на передачу фахової культури в межах полікультурного 

середовища та полікультурної компетентності медичної сфери. За І. Лернер 

(1986), професійна культура включає в себе чотири компоненти: знання про 

сфери застосування діяльності, досвід здійснення відомих способів діяльності, 

вміння підходити творчо до вирішення нового професійного завдання, досвід 

емоційного ставлення до професійної діяльності, який ґрунтується на системі 

цінностей особистості (Лернер, 1986, с. 159). Відповідно до засад 

компетентнісного підходу, фахова підготовка майбутнього лікаря повинна бути 

не предметно, а професійно спрямованою. Це означає, що стрижнем, 

системоутворюючим фактором професійної підготовки лікаря є його фахова 

майстерність, заснована на знаннях, навичках і вміннях. Професійна підготовка 

майбутнього лікаря загалом має бути спрямована на формування його 

особистості і моделювати структуру та зміст лікарської діяльності. Система 

формування АПОК зокрема повинна бути націлена на розвиток його 

рецептивних та продуктивних комунікативних здібностей з метою їх 

практичного дієвого застосування у конкретних майбутніх професійних 

ситуаціях. 

Система формування АПОК майбутніх лікарів також повинна мати 

комплексний, інтегративний характер. Це передбачає інтеграцію навчальної 

дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» з профільними 
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дисциплінами спеціальності «Медицина», що полягає у розробці таких 

навчальних планів, де б тематика дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» на кожному курсі відповідала тематиці профільних дисциплін, 

які викладаються на цьому курсі і формувала відповідні компетенції, необхідні 

для успішного виконання поставлених завдань в межах кожного блоку 

медичних дисциплін. 

Досягнення кінцевої мети АМПС є неможливим без тісної співпраці 

викладача АМПС з викладачами фахових дисциплін, практикуючими лікарями, 

які активно використовують англійську мову у своїй професійній діяльності, та 

роботодавцями, а в ідеалі – і з зарубіжними фахівцями задля максимальної 

інтеграції майбутніх лікарів в умови фахового полікультурного середовища. 

Адже навчальна дисципліна «АМПС» спрямована не лише на вивчення 

англійської мови, а й на реалізацію професійних завдань майбутніх фахівців за 

допомогою формування у них необхідних компетентностей. Лише консультації 

та послідовна розробка інтегрованих навчальних планів можуть забезпечити 

найбільш ефективний результат. 

Тому кінцева мета навчання може бути досягнута лише за умови 

інтеграції теоретичних принципів у практичні підходи формування АПОК з 

обов’язковим урахуванням аспекту інтернаціоналізації вищої школи України, а 

тому й необхідності розробки методики роботи з полінаціональними 

студентськими колективами.  

У межах нашого дослідження розробка методики формування АПОК 

майбутніх лікарів у полікультурному середовищі буде відбуватися у першу 

чергу з урахуванням положень таких основних підходів як компетентнісний, 

ситуативно-комунікативний, професійно орієнтований, 

міждисциплінарний, інтегрований предметно-мовний та культурологічний 

підходи, а також допоміжних індуктивного та дедуктивного підходів. При 

цьому дедуктивний підхід виявляється менш ефективним у порівнянні з 

індуктивним, а тому ми будемо застосовувати лише деякі його елементи. 

АМПС – це підтримання ділових стосунків і зав’язків між колегами, їх 

взаєморозуміння та об’єднання заради вирішення професійних завдань. 
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Основна мета фахового навчання – оволодіння іншомовною культурою у сфері 

професійної діяльності як засобом формування особистості майбутнього 

фахівця. Таким чином, АМПС можна використовувати для виховання 

майбутніх фахівців, пізнання і розвитку їх професійних навичок та АПОК. 

Спілкування загалом є необхідною умовою правильного виховання. А отже, 

реалізує функції професійної комунікації в умовах полікультурного 

середовища.  

Процес формування АПОК через спілкування являє собою модель 

процесу реального спілкування на робочому місці за такими параметрами, як: 

цілеспрямованість, вмотивованість, новизна, інформативність процесу 

спілкування, функціональність, ситуативність, характер взаємодії студентів і 

система використаних мовних засобів. Таким чином, необхідно створювати такі 

умови навчання, які будуть максимально наближеними до реальних 

професійних умов. Це забезпечує успішність оволодіння необхідними 

вміннями, а також ефективність їх використання в умовах реального 

спілкування на робочому місці. 

Отже, формування АПОК майбутніх лікарів є надзвичайно важливим в 

умовах інтернаціоналізації вищої освіти та входження українських ЗВО до 

міжнародного освітнього простору. Необхідність розробки методичних 

матеріалів та підходів до формування АПОК в умовах полікультурного 

середовища пояснюється великою кількістю іноземних студентів, які 

здобувають фах у вітчизняних освітніх установах. Разом з тим відчувається 

брак спеціалізованих навчально-методичних посібників, які б адекватно 

поєднували програмні вимоги АПМС спеціальності «Медицина» і міжнародні 

стандарти володіння англійською мовою для лікарів. Вибір спеціальності 

«Медицина» передбачений найбільшим попитом іноземних студентів 

українських ЗВО до здобуття вищої освіти за медичним напрямком.  

З метою подальшої розробки власної методики формування АПОК у 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища важливо зрозуміти в 

чому вона полягає, розглянути її характер і структурні компоненти. Зокрема у 

наступному підрозділі ми зосередимося на обґрунтуванні сутності АПОК 
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майбутніх лікарів у говорінні та аргументуємо, що саме говоріння є основною 

формою професійної комунікації у медичній сфері. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Динамічні процеси у сучасному глобалізованому світовому 

співтоваристві призвели до зміни професійної підготовки у системах вищої 

школи багатьох країн, зумовивши спрямування освітнього вектору на 

інтернаціоналізацію ЗВО та адаптацію освітніх програм до вимог міжнародного 

ринку праці. Приєднання України до Болонського процесу, а також посилення 

співпраці з державами Євросоюзу стало рушієм інтенсифікації наукових та 

професійних контактів із зарубіжними установами, які відбуваються передусім 

за допомогою англійської мови як лінгва франка. Медицина є однією з 

провідних сфер міжнародної фахової співпраці і наукової діяльності, де обмін 

знаннями та успішна комунікація потребують особливої уваги як до норм 

професійної етики загалом, так і до культури та релігії закордонних колег-

медиків та пацієнтів зокрема. Саме цим обумовлена необхідність формування 

АПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. 

Фокус роботи був спрямований на підходи і принципи, важливі для 

реалізації мети дослідження. Ключовими для розробки методики навчання 

АМПС були визначені компетентнісний, ситуативно-комунікативний, 

професійно орієнтований, міждисциплінарний, інтегрований предметно-мовний 

та культурологічний підходи, а також допоміжні індуктивний та дедуктивний 

підходи. Виокремлено поняття іншомовна (англомовна) професійно 

орієнтована компетентність, надано пояснення її суті, основних засад та 

сформульоване власне визначення цього терміну, орієнтоване на вимоги щодо 

застосування АПОК у медичній галузі.  

У межах культурологічного підходу визначено, що необхідність 

інтернаціоналізації системи вищої освіти набуває найбільшого значення у 

полікультурному суспільстві. Для нашого дослідження полікультурність 

полягає у навчанні АМПС у багатонаціональних групах, які складаються з 
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представників різних рас, етносів та віросповідань. Встановлено, що система 

фахової підготовки майбутніх лікарів має бути спрямована насамперед на 

передачу професійної культури в межах полікультурного середовища та 

полікультурної компетентності медичної сфери. 

З метою подальшої розробки найбільш дієвої методики навчання АМПС 

у полінаціональних групах було встановлено, що центральним компонентом 

змісту формування АПОК майбутніх лікарів є говоріння. Також у процесі 

аналізу суті професійного говоріння фахівців медичної галузі доведено, що 

провідною формою говоріння лікарів є діалог. Відтак було проаналізоване і 

визначене відсоткове співвідношення чотирьох базових видів професійно 

орієнтованих діалогів, які застосовуються у медицині, а саме: діалогу-

розпитування, діалогу-домовленості, діалогу-обміну враженнями / думками і 

діалогу-дискусії / обговорення. Позаяк діалог-розпитування має найменшу 

структурну складність, рекомендовано вивчати його на початкових етапах 

курсу. Натомість, до вивчення діалогу-дискусії / обговорення, котрий 

характеризується найскладнішою комплексною структурою, слід приступати у 

другій половині вивчення АМПС, коли студенти володіють достатнім рівнем 

сформованості лексико-граматичних професійно орієнтованих комунікативних 

знань, навичок і вмінь. Також вдалося обґрунтувати, що під час формування 

АПОК у говорінні майбутніх лікарів варто зосередити увагу на таких 

діалогічних єдностях як запитання – відповідь на запитання, повідомлення – 

запитання, повідомлення – повідомлення, спонукання – згода, спонукання – 

запитання, які є компонентами діалогу-розпитування, діалогу-обміну 

враженнями / думками та діалогу-дискусії / обговорення. 

Окрема увага була приділена аналізу складу полінаціональних груп 

студентів, які навчаються у вітчизняних ЗВО. На основі індексу EF і ЗЄР 

встановлено середній РВМ студенті-іноземців, які навчаються в Україні, а 

також ключові перешкоди, які постають перед викладачем і студентами під час 

навчання АМПС, а саме: мовний бар’єр, відмінності стилів навчання (різні 

стратегії навчання), культурні відмінності, відмінності вербальної і 

невербальної поведінки. Було встановлено, що в основі названих проблем 
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лежить поділ культур на висококонтекстні і низькоконтекстні культури 

комунікації. Вдалося виокремити найбільш значущі відмінності між ними, що 

можуть призводити до виникнення непорозумінь і конфліктів під час виконання 

аудиторних і позааудиторних завдань, а відтак було доведено необхідність 

враховувати та урегульовувати ці відмінності у процесі розробки методики 

АМПС задля оптимізації стратегії формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів. 

З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне перейти у наступному 

розділі до опису методики формування АПОК майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

Основні положення розділу 1 висвітлено у публікаціях автора (Вайнагій, 

2020а, 2020e, 2020f, 2020g, 2020h). 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ 

ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

2.1. Відбір та організація матеріалу для формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів 

 

Теоретичні положення, викладені у першій частині нашого дослідження, 

дають підстави стверджувати, що для успішного та ефективного формування 

АПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища важливим є 

вирішення питання відбору та організації навчального матеріалу. 

Аналізуючи питання відбору і організації навчального матеріалу в 

контексті формування АПОК майбутніх лікарів, варто перш за все звернути 

увагу на зміст навчання. На нашу думку, найґрунтовніше описали зміст 

навчання (content) Т. Дадлі-Еванс і М. Сент Джон (Т. Dudley-Evans & 

М. St. John) (1998), розчленувавши його на два компоненти: мовне наповнення 

змісту (real content) і немовне наповнення змісту (carrier content) (Dudley-Evans 

& St John, 1998). У контексті АМПС професійно орієнтованій тематиці 

навчання відповідає «carrier content», а мовні засоби, що використовуються для 

вираження комунікативних інтенцій, характерних для певної сфери фахового 

спілкування, позначає «real content». Така класифікація змісту дає змогу 

детальніше розглянути особливості відбору та організації навчального 

матеріалу в рамках даного дослідження. 

Специфіка формування АПОК майбутніх лікарів вимагає врахування 

ретельного відбору та організації змісту навчання. Це, у свою чергу, обумовлює 

необхідність дослідження потреб АПОК у говорінні фахівців спеціальності 

«Медицина» задля адекватного вибору прийомів навчання і тематичного 

наповнення курсу. 
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В умовах формування АПОК майбутніх лікарів у говорінні питання 

відбору та організації навчальних матеріалів є особливо значущими, адже 

навчальний матеріал є не просто засобом навчання, а й дієвим способом 

набуття професійних знань, умінь та навичок. Окрім того, необхідно 

враховувати реципієнтів (студентів полінаціональних груп), що з одного боку 

розширює коло пошуку, а з іншого посилює контекст формування АПОК 

студентів спеціальності «Медицина». 

За Б. Томлінсоном (B. Tomlinson) (2011), навчальні матеріали – це будь-

які спеціально відібрані і методично організовані варіабельні лінгвістичні, 

візуальні, аудіальні і кінестетичні форми, що використовуються для 

полегшення викладання і кращого засвоєння інформації у процесі навчання 

(Tomlinson, 2011, p. 18). Контекст нашого дослідження також передбачає, що 

поняття «навчальний матеріал» охоплює усі матеріали, котрі будуть 

використані під час формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів. 

Вивчаючи загальноприйняті у сучасній методиці АМПС принципи і 

вимоги до відбору та організації навчального матеріалу, а також спираючись на 

методичні підходи, описані у підрозділі 1.3, ми виділили, сформулювали і 

класифікували основні принципи відбору та організації навчального матеріалу 

відповідно до мети формування АПОК майбутніх лікарів у говорінні з 

урахуванням специфіки роботи з полінаціональними студентськими 

колективами (див. Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Принципи відбору та організації навчального матеріалу  

для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності  

в говорінні майбутніх лікарів 

Принципи відбору 

навчального матеріалу 

Принципи організації 

навчального матеріалу 

Сукупні принципи відбору 

та організації навчального 

матеріалу 

• комунікативної 

цінності; 

• інформативності; 

• тематичної 

відповідності; 

• ефективності; 

• інтегративності; 

• проблемності; 

• інтенсивності; 

• систематичності і 

послідовності; 

• професійної 

спрямованості; 

• функціональності; 

• автентичності; 

• наочності; 

• варіативності; 
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Продовження Таблиці 2.1 

• урахування 

екстралінгвістичних 

факторів; 

• урахування 

міжкультурної 

специфіки АПОК 

майбутніх лікарів у 

говорінні; 

• кількісної достатності; 

• відповідності 

навчального матеріалу 

виду мовленнєвої 

діяльності, який 

потрібно сформувати; 

• урахування 

відповідності 

навчальних матеріалів 

комунікативним 

інтенціям 

співрозмовників. 

• формування АПОК 

через спілкування; 

• контрольованості 

навчання; 

• зворотного зв’язку. 

 

 

• індивідуалізації; 

• доступності та 

посильності; 

• ситуативності. 

 

 

Принципи відбору навчального матеріалу досить детально описані у 

наукових джерелах. Проте дослідження специфіки відбору матеріалу для 

студентів медичних спеціальностей з урахуванням вимог до формування АПОК 

у говорінні та особливостей роботи з полінаціональними групами практично 

відсутні у науковій літературі. Тому постає необхідність надання визначення і 

обґрунтування суті принципів відбору навчального матеріалу з урахуванням 

спрямованості нашого дослідження. 

Зважаючи на практичну мету формування АПОК майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища, а саме: навчити мові як засобу 

міжкультурного спілкування у професійно обумовлених контекстах через 

говоріння, одним з провідних методичних принципів відбору навчального 

матеріалу слід виокремити принцип комунікативної цінності (К. Корсакова 

(2014), О. Мєщєрякова (2018), Г. Проскуріна (2015), О. Соловова (2006) та ін.), 

який окреслює змістовно-смислову сторону навчального матеріалу: тематику, 

сфери і ситуації фахового спілкування, можливі в заданих умовах (Проскурина, 

2015, с. 433). Принцип комунікативної цінності визначає засоби навчання, за 

допомогою яких можна забезпечити оволодіння комунікативною функцією 

мови, що вивчається на основі автентичного звукового і друкованого матеріалу. 
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Під час формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів урахування даного 

принципу дозволить відібрати вузькопрофільні навчальні матеріали, що 

відповідають конкретним комунікативним професійним ситуаціям говоріння 

фахівців медичної галузі. Дотримання принципу комунікативної цінності також 

передбачає відбір таких навчальних матеріалів, які сприятимуть активній 

творчій діяльності студентів. 

Дотримання принципу інформативності (Г. Борецька (2016), 

С. Вавіліна (2012), С. Данімова (2015), Т. Дрідзе (1980), М. Заболотна (2012), 

Т. Полонська (2015), Г. Проскуріна (2015) та ін.), котрий перебуває у тісному 

зв’язку з принципом комунікативної цінності, є вкрай важливим під час відбору 

навчальних матеріалів для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів. 

Інформативність навчальних матеріалів визначається не кількістю інформації, 

яку вони містять, а лише тією необхідною смисловою інформацією, яка стане 

надбанням реципієнта (студента) (Дридзе, 1980, с. 85). Інформація, безумовно, 

повинна бути актуальною як з точки зору професійної спрямованості, так і 

відповідати віковим та інтелектуальним можливостям студентів 

полінаціональних груп. 

Сутність принципу тематичної відповідності (Г. Борецька (2016), 

Ю. Бузіна (2000), І. Зайкова (2009) та ін.) у контексті нашого дослідження 

полягає у відборі навчальних матеріалів, в основу яких покладені теми, 

передбачені робочою навчальною програмою з АМПС.  

Для нашого дослідження було обрано 13 професійно орієнтованих тем. У 

кожній з відібраних тем були встановлені підтеми. Наприклад, тема «Infectious 

Diseases» може мати такі підтеми (див. Додаток Д): 

1. Types and Main Symptoms of Infectious Diseases. 

2. Online Video Consultations with Foreign Specialists. 

Для кожної підтеми виділені специфічні поняття. Наприклад, підтеми 

«Online Video Consultations with Foreign Specialists (COVID-19)» можна 

віднести: 1) місце розташування: кабінет лікаря; 2) установи і організації: 

інфекційна лікарня; 3) особи: вузькопрофільні вітчизняні фахівці та 

вузькопрофільні закордонні фахівці; 4) об’єкти: COVID-19; 5) події: 
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відеоконсиліуми; 6) види діяльності: обговорення специфіки протікання 

захворювання; 7) навчальні матеріали: а) тексти: історії хвороб та б) аудіо- і 

відеоматеріали: лікарські консиліуми, професійні дискусії, діалоги між 

лікарями. 

Зміст і характер АПОГ майбутніх лікарів буде залежати від зовнішнього 

контексту, а саме ситуації мовлення, яка включає обставини спілкування, його 

учасників, стосунки між ними та мовленнєвий стимул, а також внутрішнього 

контексту, а саме розбіжностей між представниками ВККК і НККК. 

Для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів важливо відібрати 

відповідні навчальні матеріали або їх фрагменти, що репрезентують 

різноманітну тематику міжкультурного спілкування фахівців медичної галузі з 

урахуванням специфіки соціальної інтеракції комунікантів у процесі говоріння 

як з колегами-медиками, так і з пацієнтами та їх родичами. Наведений принцип 

співвідноситься з принципом професійної спрямованості навчальних 

матеріалів, оскільки навчальні матеріали з АМПС характеризуються вмістом 

великої кількості професійно-орієнтованої лексики, термінів, а також є 

джерелом отримання нової інформації зі спеціальності. 

Принцип ефективності навчального матеріалу (І. Зайкова (2009), 

Г. Проскуріна (2015) та ін.) в контексті нашого наукового дослідження полягає 

у тому, що процес відбору навчальних матеріалів для формування АПОК у 

говорінні буде проводитися з урахуванням рівня підготовки студентів і 

специфіки навчання усного мовлення. «Будучи пов’язаним і підкорюючись 

вимозі доступності, даний принцип надає процедурі відбору більш 

конкретизований характер» (Зайкова, 2008, с. 84). У зв’язку з цим, навчальні 

матеріали, що підлягають відбору, повинні містити посильний для розуміння 

студентами мовний і предметний матеріал. Як свідчить аналіз наукової 

літератури, ефективність створення дискурсів можлива за умови, якщо 

майбутні фахівці володіють знаннями про екстралінгвістичні фактори та 

особливості побудови усного або письмового дискурсу, мовні засоби, що 

відповідають професійному (усному / письмовому) контексту спілкування для 

того, щоб уміти породжувати зв’язні англомовні висловлювання, логічно, 
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послідовно, переконливо вибудовувати репліки діалогу відповідно до фахової 

ситуації міжкультурного спілкування. 

З окресленої тези випливає необхідність дотримання принципу 

урахування екстралінгвістичних факторів (Г. Проскуріна (2015) та ін.), які 

обумовлюють критерії професійно орієнтованого говоріння у медичній галузі. 

Зазначений принцип передбачає врахування дискурсивної суті АПОГ. Це 

означає, що англомовні фахові діалоги, будучи компонентами ділового 

дискурсу, створені в певних соціальних, культурних та професійно-

орієнтованих умовах. Тому необхідно відбирати ті навчальні матеріали, які 

відповідають нормам і правилам соціокультурного ситуативного і 

психоповедінкового контексту професійно орієнтованого говоріння лікарів, 

властивого представникам англомовної лінгвокультури в ситуаціях ділового 

спілкування. Крім того, навчальні матеріали повинні містити інформацію про 

комунікантів; про обстановку, в якій перебувають учасники діалогу; про 

екстралінгвістичні немовні умови (просторові і часові); про ставлення 

відправника до предмета діалогу тощо. Від цих параметрів буде залежати 

адекватний вибір мовних засобів реалізації специфічних комунікативних 

стратегій (Проскурина, 2015, с. 434). 

Практичний аспект застосування цього принципу відіграє особливо 

значиму роль для специфіки роботи лікарів, адже їм доводиться комунікувати 

не лише з колегами, котрі мають необхідну медичну освіту, а й з пацієнтами та 

їх родичами, які не володіють специфічною медичною термінологією. Це 

обумовлює необхідність варіативності використання англомовної професійної 

лексики у діалогічних дискурсах з фахівцями і пацієнтами. До прикладу, під час 

спілкування з колегою лікар вживає професійний термін «sputum», який навряд 

чи буде зрозумілий пацієнту без медичної освіти. Виникає необхідність заміни 

цього терміну на слова загального вжитку «phlegm» або «mucus». Через це 

необхідно пояснювати студентам важливість врахування екстралінгвістичних 

факторів, які впливають як на професійно-поведінкові аспекти, так і на вибір 

відповідної лексики і мовних засобів у процесі говоріння.  
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У тісному зв’язку з вищевказаним принципом перебуває принцип 

урахування міжкультурної специфіки АПОК майбутніх лікарів у говорінні 

(С. Данімова (2015) та ін.). Він диктує необхідність відбору таких навчальних 

матеріалів, які викликали б у студентів потребу співставлення явищ власної 

національно-мовної, англомовної та деяких іншомовних професійних картин 

світу, представники яких навчаються в академічній групі. До прикладу, стиль 

пояснення невтішного діагнозу пацієнту лікарів-представників НККК буде 

характеризуватися більшою сухістю, педантичністю і суворою регламентацією 

комунікативної поведінки, точністю вираження думок та ретельністю в 

обговоренні всіх деталей. Натомість представники ВККК виражатимуть 

емпатію, їх мовлення буде більш емоційно насиченим, сувора регламентація 

комунікативної поведінки буде відсутньою. Крім того, для АПОГ притаманно 

використання специфічних мовних засобів – маркерів говоріння, характерних 

для вираження різних інтенцій мовця в конкретних ситуаціях ділового 

міжкультурного спілкування і властивих представникам англомовної 

лінгвокультури. Використання таких навчальних матеріалів сприятиме 

ознайомленню студентів із формами комунікативної поведінки, прийнятими в 

англомовній діловій лінгвокультурі галузі охорони здоров’я. Зіставлення 

студентами норм і стереотипів мовної поведінки у своєму та іншомовному 

діловому соціумі буде виробляти вміння адекватно інтерпретувати і приймати 

соціокультурне різноманіття партнерів, толерантне ставлення до чужої 

культури і, в цілому, готовність та здатність до співпраці з закордонними 

колегами (Данимова, 2015, с. 45). 

Згідно з принципом кількісної достатності (С. Вавіліна (2012), 

Г. Проскуріна (2015) та ін.) потрібно здійснювати відбір навчальних матеріалів 

для формування АПОК у говорінні в такій кількості, якої було б достатньо для 

формування у студентів здатності продукувати власні усні зразки ДМ у процесі 

ділового міжкультурного спілкування. 

Принцип відповідності навчального матеріалу виду мовленнєвої 

діяльності, який потрібно сформувати (К. Корсакова (2014), Т. Полонська 

(2015), Г. Проскуріна (2015) та ін.), а саме формування АПОК у говорінні, 
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також відомий у навчально-методичній літературі як принцип 

прагматичності (Корсакова, 2014, с. 139-140; Полонська, 2015, с. 174). Він 

передбачає, що для досягнення найкращого результату сформованості АПОК у 

говорінні майбутніх лікарів викладачу потрібно відбирати такий навчальний 

матеріал, котрий буде максимально релевантним майбутнім ситуаціям 

фахового мовлення. Бажано, щоб цей матеріал був представлений не просто у 

текстовій формі, але й підкріплений аудіо- та відеоматеріалами, щоб студенти 

могли виділяти опори, проводити логічні паралелі, таким чином полегшуючи 

запам’ятовування і відтворення. У методиці викладання іноземних мов 

виділяють два види опор: візуальні (карти, малюнки, фотографії, схеми, плани 

місцевості та інші графічні матеріали) і вербальні (ключові слова, план, 

заголовок тощо) (Бредихина, 2018, с. 20).  

Відповідно до мети навчання студентів спеціальності «Медицина», 

відбору підлягатимуть усні та письмові зразки англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного дискурсу в галузі медицини. Дані навчальні 

матеріали містять перш за все фактори усного обміну інформацією та 

діалогічності процесу взаємодії комунікантів, а тому передбачають дотримання 

таких параметрів, як безпосередність контакту з реципієнтом, 

непідготовленість, ситуативність, спонтанність, незворотність (Проскурина, 

2015, с. 434). Відповідно до цього принципу, відібрані навчальні матеріали 

повинні характеризуватися наявністю мовних засобів, властивих АПОК у 

говорінні лікарів. 

Принцип урахування відповідності навчальних матеріалів 

комунікативним інтенціям співрозмовників (Г. Проскуріна (2015) та ін.) у 

процесі професійно орієнтованого говоріння майбутніх лікарів передбачає, що 

навчальні матеріали повинні містити мовні засоби, як-от стійкі звороти, котрі 

відображають комунікативні наміри АПОГ (Проскурина, 2015, с. 434). Для 

усної сфери фахової діяльності лікарів характерні комунікативні інтенції на 

зразок пояснення (пояснення діагнозу, ходу лікування, правил прийому 

лікарських засобів, процедури обстеження тощо); обґрунтування 

(обґрунтування необхідності проведення певних медичних процедур або 
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призначення певної схеми лікування тощо); надання порад (надання порад 

щодо дотримання певного способу життя та норм харчування пацієнта; 

переваги однієї стратегії лікування над іншою тощо); переконання 

(переконання пацієнта щодо необхідності проходження обстеження або 

лікування тощо); висловлення попередження (попередження щодо побічної дії 

лікарських засобів, причин прояву певних симптомів тощо); вираження емпатії 

(вираження співчуття пацієнту або його рідним щодо невтішного діагнозу або 

результатів лікування тощо); вираження згоди / незгоди (згода / незгода з 

думкою колег під час консиліуму, лікарських зборів тощо). Такі навчальні 

матеріали повинні не лише ілюструвати типові для АПОГ лікарів мовні засоби 

реалізації відповідної комунікативної інтенції, а й сприяти ефективному 

досягненню поставленої комунікативної мети та прийняття практичного 

рішення. 

Для того, щоб відібраний навчальний матеріал був максимально дієво та 

адекватно застосований у процесі формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів, необхідно дотримуватися принципів його організації. 

Принцип інтегративності (Д. Дмітрієва (2016) та ін.), також відомий як 

принцип міжпредметних зав’язків  (Н. Дичка та А. Михайленко (2019) та ін.), 

визначає об’єднання дисципліни «АМПС» з профільними медичними 

предметами (наприклад, «Педіатрія», «Хірургія», «Акушерство і гінекологія», 

«Неврологія», «Урологія», «Травматологія і ортопедія», «Екстрена та 

невідкладна медична допомога» тощо) під час організації навчальних 

матеріалів. Зазначений принцип сприяє створенню та організації навчальних 

матеріалів, орієнтованих на синтез знань, умінь і навичок студентів з фахових 

дисциплін та АМПС. Міждисциплінарна інтеграція покликана надати більші 

можливості для формування у майбутніх лікарів практичних умінь та навичок 

(компетентностей) використання англійської мови в різноманітних фахових 

контекстах і сприяти швидшому досягненню не лише АПОК, але й 

стрімкішому зростанню професійного рівня. Інтегративні міжпредметні зв’язки 

сприяють розвитку аналітичного мислення, мотивації, розширенню фахового та 
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соціокультурного кругозору, що є вкрай важливим для здійснення ефективної 

профільної діяльності у сучасному полікультурному суспільстві.  

Принцип проблемності (Д. Дмітрієва (2016) та ін.) передбачає таку 

організацію навчальних матеріалів, де б перед студентами поставала проблема, 

яка потенційно може виникнути в їх майбутній практичній фаховій діяльності. 

На початкових етапах вивчення курсу АМПС шляхи її вирішення може 

корегувати і окреслювати викладач, але у міру набуття студентами необхідних 

компетентностей як з профільних дисциплін, так і з АМПС, майбутнім лікарям 

пропонується самостійно вирішувати подібні проблемні ситуації без 

подальшого корегування викладачем. 

Цей принцип також сприяє безперервному фаховому зростанню, 

виробленню вміння швидко та якісно реагувати на професійні виклики і в 

максимально стислі строки розв’язувати складні фахові завдання. Цінним є те, 

що під час виконання такого виду завдань у студентів формується не лише 

АПОК, але й спеціальні фахові навички.  

Принцип інтенсивності (С. Данімова (2015) та ін.), також відомий як  

принцип концентрованості і мінімізації (К. Корсакова (2014) та ін.), у процесі 

організації навчальних матеріалів передбачає створення такої структури занять, 

котра забезпечуватиме засвоєння максимальних об’ємів професійно 

орієнтованих знань, умінь і навичок, окреслених робочою навчальною 

програмою з АМПС (Данимова, 2015, с. 44), а також оптимізацію навчального 

процесу задля досягнення найефективніших можливих результатів формування 

АПОК у говорінні майбутніх лікарів. Принцип інтенсивності виявляється 

дієвим в умовах обмеженої кількості аудиторних годин з АМПС в абсолютній 

більшості ЗВО України і реалізується відповідно до критеріїв комунікативної 

цінності, поширеності, продуктивності, інформативності (Корсакова, 2014, 

с. 144). 

Дотримання принципу систематичності і послідовності (Н. Дичка 

(2012), Н. Дичка та А. Михайленко (2019) та ін.) забезпечує раціональну і 

продуктивну організацію як навчальних матеріалів зокрема, так і навчального 

процесу загалом. Указаний принцип передбачає: 1) системну організацію 
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лінгвістичного і граматичного англомовного матеріалу, відібраного з 

урахуванням майбутніх фахових потреб майбутніх лікарів; 2) послідовне 

вивчення матеріалу, тобто поетапне формування АПОК у говорінні студентів-

медиків; 3) аудиторну і позаудиторну роботу на основі відібраних і 

зорганізованих навчальних матеріалів. 

Принцип формування АПОК через спілкування (Д. Дмітрієва (2016) та 

ін.) є основою комунікативного підходу до навчання, адже відповідно до нього 

спілкуванню можна навчити лише за допомогою виконання практичних 

завдань. Він передбачає розробку та організацію навчальних матеріалів, котрі 

забезпечують виконання англомовних професійно орієнтованих 

комунікативних завдань з дотриманням базових характеристик медичного 

дискурсу в умовах полікультурного середовища.  

Принцип контрольованості навчання (Н. Дичка (2012) та ін.) 

передбачає розробку та застосування засобів і методів оцінювання навчальних 

досягнень студентів, а також внесення змін безпосередньо до процесу навчання 

задля його покращення. Контроль здійснюється як викладачем під час кожного 

заняття, так і студентами за допомогою самоконтролю та взаємного контролю. 

З принципу контрольованості навчання природньо випливає принцип 

зворотного зв’язку (Н. Дичка (2012) та ін.), який втілюється через контроль і 

регулювання процесу навчання викладачем АМПС; аналіз успішності 

виконання поставлених завдань, а також виклики, що постають у процесі їх 

виконання та причини успіхів і / або невдач; заохочення студентів до рефлексії 

щодо мети, видів АПОГ, способів та особливостей його реалізації тощо. 

Важливим є забезпечення двостороннього зворотного зв’язку: від студентів до 

викладача для покращення останнім якості організації навчального процесу, а 

також від викладача до студентів задля ґрунтовнішого розуміння суті АПОГ 

лікарів. 

Значною є частка сукупних принципів, тобто таких, що можуть 

ефективно застосовуватися як під час відбору, так і у процесі організації 

навчальних матеріалів для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів. 
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Принцип професійної спрямованості (Ю. Бузіна (2000), Т. Варянко та 

Л. Іванченко (T. Varianko & L. Ivanchenko) (2016), Д. Дмітрієва (2016), 

А. Гайсіна (1997), І. Галімзянова (2009), С. Колядко (2003), І. Потюк (2013), 

Г. Проскуріна (2015), Г. Циммерман (2007) та ін.) передбачає відбір 

навчального матеріалу, опосередкованого відповідною сферою ділового 

спілкування майбутніх фахівців спеціальності «Медицина» з колегами та 

пацієнтами, котрі належать до іншої лінгвокультури, мова якої вивчається (у 

даному випадку – лінгвокультури Великобританії і США), і орієнтується на 

потреби майбутньої професії. Відібрані навчальні матеріали повинні мати не 

лише відповідне змістове наповнення, але й відображати вербальні та 

невербальні особливості фахового спілкування, що є характерними для 

представників того професійного лінгвосоціуму, мова якого є предметом 

вивчення, з обов’язковим урахуванням його культурних традицій, цінностей і 

норм.  

Під час організації навчальних матеріалів для полінаціональних груп 

важливим є також порівняння норм корпоративного спілкування у межах ряду 

англомовних країн, представники яких є членами академічної групи (Індії, 

певних країн Африки, Пакистану, Філіппін, Гонконгу тощо) з урахуванням 

культурних особливостей їх поведінки і стосунків між людьми. Осмислення 

такого навчального матеріалу вимагає активізації мисленнєвої діяльності 

студентів, розширює їх загальний кругозір і професійні знання, а також сприяє 

підвищенню інтересу безпосередньо до самого процесу формування АПОК у 

говорінні. Завдання, запропоновані для виконання у межах кожної теми, мають 

стимулювати процес перетворення теоретичних уявлень щодо майбутньої 

професії на практичні знання, навички і вміння. Реалізація цього принципу 

сприяє глибшому розумінню студентами суті свого майбутнього фаху в різних 

соціокультурних ситуаціях. Це розвиває інтерес і формує домінуючі мотиви 

професійної діяльності, тобто створює професійну спрямованість навчання. 

Принцип професійної спрямованості також сприяє реалізації на практиці 

передачі професійної культури за принципом «знати – вміти – творити – 
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хотіти» (Лернер, 1986) і формуванню фахової готовності до майбутньої 

професійної діяльності. 

У тісному зв’язку з принципом професійної спрямованості перебуває 

принцип функціональності навчального матеріалу (С. Вавіліна (2012), 

Д. Дмітрієва (2016), Т. Полонська (2015), Г. Проскуріна (2015), О. Соловова 

(2006) та ін.), на підставі якого слід відбирати ті матеріали для формування 

АПОК у говорінні, які співвідносяться з певною сферою професійного 

спілкування (Проскурина, 2015, с. 433) (у даному випадку – це сфера 

спілкування фахівців медичної галузі як одне з одним, так і з пацієнтами та їх 

родичами). Відповідно до цього принципу, відібрані навчальні матеріали 

повинні містити лексичні одиниці, що сприяють формуванню у студентів 

здатності до АПОГ у медичній галузі. 

Також необхідною умовою дотримання вказаного принципу є така 

організація навчальних матеріалів, у якій би об’єктом засвоєння були не 

лексичні одиниці та граматичні структури англійської мови, а ті функції, які 

вони виконують. Тобто принцип функціональності забезпечує практичний 

шлях вивчення АМПС. У межах даного принципу необхідно перш за все 

направляти свідомість студента на функцію мовної одиниці, і лише потім – на її 

форму. Для формування АПОК функціональність означає, що слова і 

граматичні форми засвоюються безпосередньо у професійній діяльності.  

Принцип автентичності (Г. Бастуркмен (H. Basturkmen) (2006), 

Д. Белхер (D. Belcher) (2012), С. Благоєвич (S. Blagojević) (2013), А. Боканегра-

Валле (A. Bocanegra-Valle) (2010), М. Брін (M. Breen) (1985), А. Веласкес та 

М. Редмонд (A. Velazquez & M. Redmond) (2007), Г. Віддовсон (H. Widdowson) 

(1979, 1998), К. Ґрейвс (K. Graves) (2000), Р. Джордан (R. Jordan) (1997), 

Л. Карпова (L. Karpova) (1999), М. Кейнел та М. Свейн (M. Canale & M. Swain) 

(1980), О. Корнєєва та І. Іллічова (O. Korneeva & I. Ilyichova) (2019), 

К. Корсакова (2014), Е. Лесяк-Білавська (E. Lesiak-Bielawska) (2015), В. Лі 

(W. Lee) (1995), М. Макдоналд та ін. (M. MacDonald et al.) (2006), 

М. Мар’яновик-Апостоловськi (M. Marjanovikj-Apostolovski), (2019), 

О. Носонович (2000), М. Перес Каньядо та А. Альмарго Естебан (M. Pérez 
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Cañado & A. Almargo Esteban) (2005), Т. Полонська (2015), Г. Проскуріна 

(2015), Дж. Річардс (J. Richards) (2001), П. Робінcон (P. Robinson) (1991), 

К. Роджерс та Ф. Медлі мол. (C. Rogers & F. Medley Jr.) (1988), Б. Томлінсон та 

ін. (B. Tomlinson et al.) (2001), Дж. Хармер (J. Harmer) (1991), Г. Циммерман 

(2007), М. Чавес (M. Chavez) (1998) та ін.) під час відбору навчальних 

матеріалів для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів має ключове 

значення. У науково-методичній літературі термін «автентичний» вживають 

для опису мовних зразків (усних чи письмових), що відображають форми, які 

застосовуються природньо і належним чином базуються на культурному та 

ситуаційному контекстах (Rogers & Medley Jr., 1988). Коли увага приділяється 

питанню мети, термін «автентичний» позначає матеріали, які не були 

спеціально створені для навчання мови (Basturkmen, 2006; Harmer, 1991; Jordan, 

1997; Lee, 1995; Robinson, 1991), а з реальною комунікативною метою (Lee, 

1995) фахівцями для фахівців (Jordan, 1997, p. 113).  

Хоча у методиці навчання АМПС традиційно підкреслюють істотність 

використання автентичних матеріалів, значна частина методистів (Blagojević, 

2013; Chavez, 1998; Pérez Cañado & Almargo Esteban, 2005; Widdowson, 1979) 

стверджує, що залучення їх до процесу навчання не є гарантією автентичності. 

Існує припущення, що сутність автентичності не міститься у самих 

автентичних матеріалах, позаяк коли їх вилучають з контексту, в якому вони, 

природно, функціонують, ці матеріали припиняють бути автентичними 

(Widdowson, 1979). Розрізняючи поняття «автентичність» («authenticity») та 

«справжність» («genuineness»), Г. Віддовсон (H. Widdowson) (1998) стверджує, 

що ще один важливий аспект автентичності стосується реципієнта навчального 

матеріалу (тобто студента) та його реакції на навчальний матеріал (Widdowson, 

1998). Звідси випливає, що автентичності неможливо досягти, якщо студенти не 

реагують на навчальні матеріали, створені носіями мови у реальному контексті, 

або якщо автентичні завдання не застосовують відповідно до специфіки 

визначеної професійної сфери. На думку Е. Веласкес та М. Редмонд 

(A. Velazquez & M. Redmond) (2007), важливо, щоб викладачі зосереджувалися 

на автентичному використанні матеріалів та на тому, з якою навчальною метою 
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їх можна застосувати, а не на самих автентичних матеріалах (Velazquez & 

Redmond, 2007). 

Усе вказане вище доводить, що питання автентичності полягає не лише в 

наявності автентичних навчальних матеріалів, але, на думку М. МакДоналда 

(2006) (MacDonald et al., 2006) також охоплює такі аспекти, як автентичність 

компетентності (Canale & Swain, 1980; MacDonald et al., 2006), автентичність 

студента (MacDonald et al., 2006; Widdowson, 1979) та автентичність аудиторної 

роботи (Breen, 1985; MacDonald et al., 2006). 

Навчальні матеріали можна вважати автентичними, якщо існує 

відповідність між текстами, які використовують під час аудиторної роботи, та 

текстами, якими оперують на робочому місці (MacDonald et al., 2006). 

Посилаючись на класифікацію компетентності М. Кенел та М. Свейн (M. Canale 

& M. Swain) (1980), можна стверджувати, що автентичність компетентності 

передбачає результати діяльності студентів, що відповідають результатам 

діяльності носіїв мови (Canale & Swain, 1980). 

Автентичність студента означає взаємодію між користувачем мови, його 

метою, комунікативною ситуацією, в якій використовується навчальний 

матеріал, та самим зразком навчального матеріалу. Цей аспект визначається як 

позитивна реакція студента на зміст навчального матеріалу і педагогічний 

намір, закладений у навчальному матеріалі, що породжується не лише 

автентичністю навчального матеріалу, а швидше його комунікативним 

потенціалом (Lee, 1995). 

Автентичність аудиторної роботи передбачає підвищення автентичності 

на занятті шляхом створення умов, в яких «учасники можуть публічно ділитися 

проблемами, досягненнями та загальним процесом вивчення мови як соціально 

мотивованою, так і соціально обумовленою діяльністю» (Breen, 1985, p. 68). 

Існує декілька можливих підходів до підвищення автентичності аудиторної 

роботи у процесі вивчення АМПС. Один з них – використання навчальних 

матеріалів та розроблених на їх основі завдань, натхненних комунікативною 

діяльністю у реальному житті (Belcher, 2012). Наприклад, після перегляду відео 

студенти беруть участь у рольових іграх як пацієнти та лікарі. Інший підхід 
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передбачає діяльність на основі проблемного навчання (problem-based learning), 

котрий має на меті залучити студентів до спільного вирішення типових 

проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю (Belcher, 2012). 

Ці види завдань готують студентів до функціонування у своїх цільових 

професійних спільнотах, оснащуючи їх індивідуальними стратегіями вивчення 

мови та вирішення проблем на робочому місці. 

Автентичні навчальні матеріали відіграють важливу роль у демонстрації 

«реального» використання мови, і їх вибір зазвичай відповідає етапу аналізу 

потреб, який повинен враховувати такі фактори як зміст матеріалів, що мають 

відповідати віковій категорії, інтересам студентів, їх професійним потребам та 

цілям, рівню кваліфікації тощо (Karpova, 1999, p. 18). Однак, не завжди легко 

знайти належні автентичні навчальні матеріали, оскільки, як зазначає К. Ґрейвс 

(2000), вони «не побудовані так, щоб містити аспекти мови, з якою студент 

стикався чи вивчав до цього моменту, і тому вони можуть бути не повністю 

доступними для студента» (Graves, 2000, p. 156). Звідси випливає, що 

автентичні матеріали не завжди потрібні або навіть реалістичні, а в деяких 

випадках є справжнім «тягарем для викладачів» (Richards, 2001). Через це деякі 

науковці  висловлюють думку про те, що на початковому етапі навчання 

АМПС допустимим є використання методично оброблених навчальних 

матеріалів, позаяк автентичність і методична обробка навчальних матеріалів не 

є взаємовиключними (Носонович, 2000; Циммерман, 2007; Harmer, 1991).  

Для позначення таких текстів дослідники використовують наступні 

терміни: напівавтентичні тексти (semi-authentic texts); відредаговані автентичні 

тексти (edited authentic texts); адаптовані автентичні тексти (roughly-tuned 

authentic texts) (Korneeva & Ilyichova, 2019; Tomlinson et al., 2001) Водночас 

більшість методистів відзначають необхідність того, щоб такі тексти 

відповідали певним вимогам, а саме: вони повинні містити автентичну лексику, 

фразеологію та граматику; обов’язково бути пов’язаними адекватним 

використанням мовних засобів конкретної ситуації професійного спілкування; 

відображати особливості культури та національної ментальності носіїв мови; 

бути інформативно та емоційно насиченими (Проскурина, 2015, с. 432-433). 
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Зауважимо, що для нашого дослідження інтерес становлять не лише тексти, але 

й усі види автентичних усних і письмових навчальних матеріалів, актуальних 

для відбору, адаптації та організації у процесі формування АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів. Тому вище описані характеристики і вимоги до автентичних 

текстів у межах даного дослідження є актуальними для усіх навчальних 

матеріалів, котрі будуть у подальшому відібрані, організовані та використані. 

Принцип наочності (С. Данімова (2015), К. Корсакова (2014), 

І. Осмоловская (2009), І. Потюк (2013), В. Прокоф’єва (1990), О. Соловова 

(2006) та ін.) навчального матеріалу, за В. Прокоф’євою, є інструментом 

формування комунікативної мотивації у процесі організації іншомовного 

професійно орієнтованого говоріння, який забезпечує змістовність та логічну 

послідовність висловлювань (Прокофьева, 1990, с. 42). 

Принцип наочності реалізується шляхом використання мовного (ключові 

слова, таблиці, діаграми, схематичні зображення тощо) та екстралінгвістичного 

матеріалу (об’ємні моделі, предмети професійного реквізиту, автентичні 

матеріали, малюнки, фотографії, аудіо- і відеозаписи тощо) (Корсакова, 2014, 

с. 141). Використання предметно-зображальних засобів компенсує відсутність 

природнього мовного і робочого середовища, допомагаючи студентам у 

запам’ятовуванні, стимуляції роботи мислення, практичній інтеграції 

теоретичних мовних і професійних знань, навичок і вмінь. Унаочнення є 

процесом, під час якого у свідомості студентів утворюються образи понять, які 

вони вивчають (Потюк, 2013, с. 153). Через це розрізняють такі види наочності 

як візуальну, аудіальну, кінестетичну і мовну (Осмоловская, 2009, с. 22). 

Реалізація вказаного принципу є надзвичайно ефективною для 

полінаціональних груп, адже, по-перше, студенти відрізняються за способами 

сприйняття (візуальний, аудіальний, кінестетичний, дискретний), по-друге, 

студенти здобували середню освіту за відмінними одне від одної 

національними освітніми методиками (див. підрозділ 1.2). Саме тому ретельний 

відбір та організація широкого спектру унаочнень як додаткового засобу 

формування АПОК в говорінні у подальшому використанні дозволяє кожному 

учаснику академічної групи стимулювати індивідуальний процес швидшого 
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запам’ятовування матеріалу, активізувати пізнавальну діяльність, розвивати 

аналітичне мислення.  

Принцип варіативності (Н. Дичка та А. Михайленко (2019), 

Д. Дмітрієва (2016) та ін.) передбачає різноманіття і можливість вибору та 

організації методів, форм та видів робіт не тільки для викладача, але і для 

самого студента з метою активізації його пізнавальної діяльності. Студент 

може самостійно обирати завдання в межах теми із переліку запропонованих і 

спосіб його виконання. Це стосується перш за все проектних завдань, позаяк 

вони дозволяють працювати в групі і водночас робити свій, індивідуальний 

внесок у спільну діяльність. 

Принцип індивідуалізації (Д. Дмітрієва (2016), Ю. Пассов (1991) та ін.) є 

одним із базових у формуванні АПОК в умовах полікультурного середовища, 

позаяк враховує під час відбору та організації навчального матеріалу 

індивідуальні особливості (життєвий досвід, освітню підготовку, контекст 

діяльності, сферу інтересів, схильності емоційної сфери, світогляд, статус особи 

в колективі тощо) кожного окремого студента, а також відмінність культур, 

традицій, звичаїв, релігійних переконань (Пассов, 1991, с. 37) різних 

національностей, що представлені у групі. 

Безпосередньо поняття індивідуалізації передбачає адаптацію 

навчального процесу до можливостей студентів, їх базової підготовки, і, як 

наслідок, вибір кожним студентом власної технології оволодіння АПОК. 

Ю. Пассов вважає, що «своє ставлення до середовища особа висловлює в 

мовленні. Ставлення до середовища є завжди індивідуальним, позаяк світ 

пізнає жива конкретна особистість і світ, що оточує кожну особистість 

неоднаковий. Отже, мовлення теж індивідуальне, особистісне» (Пассов, 1991, 

с. 37). Спираючись на дослідження В. Кузовлєва (1986), можемо припустити, 

що прояви АПОК фахівця також індивідуальні принаймні у трьох аспектах: у 

механізмі мотивації мови, у змістовому наповненні мовленнєвого 

висловлювання, у способі формулювання думки (Кузовлев, 1986, с. 14). Це 

означає, що одні й ті ж англомовні професійні компетентності, засвоєні 

студентами в межах навчального курсу, можуть мати дещо відмінні прояви у 
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різних студентів, в залежності від їх особистісних характеристик. Ці прояви 

будуть гармонійно співвідноситися як з індивідуальністю майбутнього лікаря, 

так із ознаками етнічної, соціальної і культурної групи, представником якої 

він є. 

Тому під час формування АПОК необхідно ставити перед студентом 

завдання, які відповідають його фаховим потребам і особистісним інтересам 

щодо оволодіння англійською мовою з метою застосування її під час 

майбутньої професійної діяльності. Лише за цієї умови можливо досягти 

прояву мотивації студента, його залученості як у хід заняття, так і у виконання 

домашніх завдань та СРС. За умови дотримання принципу індивідуалізації 

можна досягти максимально ефективного зворотного зв’язку та індивідуальної 

реакції студента на поставлені навчальні завдання.  

Згідно з принципом доступності та посильності (С. Данімова (2015), 

М. Заболотна (2012), К. Корсакова (2014), Г. Проскуріна (2015), О. Соловова 

(2006) та ін.) необхідно відбирати навчальні матеріали, які будуть містити 

посильну для студентів, з точки зору вживання мовних засобів і змісту, 

англомовну професійну інформацію, а також сприятимуть адекватному 

тлумаченню комунікативного наміру їх авторів (Корсакова, 2014, с. 140; 

Проскурина, 2015, с. 433). Також цей принцип передбачає відбір матеріалів з 

урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента (виду його 

превалюючої пам’яті, психологічному типу тощо). Дія указаного принципу 

полягає у тому, що навчальні матеріали, пропоновані для формування АПОК у 

говорінні, повинні відповідати рівню можливостей студентів задля уникнення 

відчуття непереборних труднощів під час їх сприйняття. Особливої значущості 

цей фактор набуває у контексті роботи з полінаціональними групами, де рівень 

володіння англійською мовою може значно варіюватися (див. підрозділ 1.2). 

Доступність та посильність також забезпечуються організацією самого 

навчального матеріалу, а також методикою роботи з ним на заняттях і 

під час СРС. 

Формування АПОК у говорінні в штучних умовах вивчення мови 

неможливе без урахування принципу ситуативності (Р. Гришкова (2015), 
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Д. Дмітрієва (2016), М. Заболотна (2012), Г. Проскуріна (2015), О. Соловова 

(2006) та ін.) організації навчального матеріалу, що дозволяє моделювати 

реальні ситуації усного професійного спілкування, стимулювати діалогічне і 

монологічне мовлення студентів. Даний принцип корелюється з принципом 

комунікативної цінності і означає відповідність відібраних навчальних 

матеріалів конкретним ситуаціям професійно орієнтованого говоріння 

майбутній фахівців спеціальності «Медицина». 

Відомо, що будь-яка комунікація здійснюється у контексті певної 

ситуації, що відображає конкретну сферу діяльності і організації суспільного 

життя. Ситуація – це комплекс умов та обставин, які створюють певне 

становище, викликають ті чи інші взаємини між людьми (Бусел, 2009, c. 1321). 

Ситуація вимагає вибору мовних засобів, що перетворює її на ситуацію 

мовлення. Базовим є розподіл ситуацій на природні (виникають в умовах 

природнього середовища мовлення і не передбачають мовних обмежень) і 

навчальні (мають штучний характер, спираються на засвоєний навчальний 

матеріал та відображають теоретичні і практичні аспекти майбутньої 

професійної діяльності) (Гойхман & Надеина, 1997, c. 19-25). 

Також ситуації можуть бути стандартними і варіабельними. Стандартна 

ситуація передбачає чітку структуру мовленнєвого акту та регламентовані 

правила поведінки і добору мовних засобів (Верещагин & Костомаров, 1990, 

c. 95). У варіабельній ситуації відсутні окреслені норми поведінки і визначені 

форми мовлення. 

Відтак робимо висновок, що у методиці навчання АМПС різновидом 

стандартної або варіабельної навчальної ситуації є професійно орієнтована 

комунікативна ситуація, яка поєднує динамічну сукупність професійних 

обставин, що спонукають фахівця до професійної комунікації і визначають 

характер його мовної та корпоративної поведінки відповідно до вимог 

лінгвокультурного контексту відповідної сфери ділового спілкування (Скалкин, 

1981, с. 199).  

Ми виділили такі параметри типових професійно орієнтованих 

комунікативних ситуацій майбутніх лікарів: місце розташування, установи, 
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особи, об’єкти, події, види діяльності, робочі матеріали. Таблиця, вміщена у 

Додатку Е, демонструє ситуаційні категорії фахової сфери майбутніх лікарів  з 

відповідними дескрипторами.  

Також інформація, подана у Додатку Е, свідчить про те, що професійно 

орієнтовані комунікативні ситуації медичної галузі охоплюють широкий спектр 

дескриптивних категорій. З цього випливає, що зміст і характер АПОГ 

майбутніх лікарів залежить від ситуацій мовлення, що включає умови 

комунікації, її учасників та стосунки між ними, а також мовленнєві стимули.  

Також у межах АПОК майбутні лікарі накопичують, розвивають та 

формують знання, навички і вміння з обраного фаху. Цьому сприяє реалізація 

принципів відбору та організації навчального матеріалу у межах основних та 

допоміжних підходів до навчання АМПС з урахуванням особливостей 

організації навчального процесу в умовах полікультурного середовища (див. 

Додаток Ж). 

Отже, аналіз питання щодо сучасних принципів відбору та організації 

навчального матеріалу з АМПС дозволив сформулювати перелік вимог до 

навчальних матеріалів у контексті формування АПОК майбутніх лікарів у 

говорінні з урахуванням особливостей полінаціональних груп. Відтак 

навчальний матеріал повинен: 

1) відповідати особливостям усної англомовної міжкультурної 

професійно орієнтованої комунікації майбутніх лікарів; 

2) відображати змістовно-тематичну специфіку медичної галузі; 

3) моделювати типові англомовні професійно орієнтовані ситуації з 

урахуванням екстралінгвістичних факторів діалогічного дискурсу медичної 

сфери; 

4) сприяти формуванню необхідних умінь і навичок вербальної та 

невербальної поведінки лікарів на робочому місці; 

5) містити лінгвістичні ресурси для розвитку професійно орієнтованої 

мовленнєвої діяльності студентів і подальшого формування автономії 

майбутніх лікарів у вирішенні проблемних фахових ситуацій засобами 

англійської мови; 
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6) бути адаптованим до використання у полінаціональних колективах 

різного складу. 

У наступному підрозділі ми визначмо вплив комунікативних та 

поведінкових стратегій представників ВККК і НККК під час формування АПОК 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. 

 

2.2. Вплив комунікативних та поведінкових стратегій представників 

висококонтекстних і низькоконтекстних культур комунікації на 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

 

Вивчення комунікативної специфіки у галузі охорони здоров’я є відносно 

новим напрямком у науці, адже вперше питання комунікації у медичній сфері 

було порушене К. Райтом (K. Wright) у середині 1970-х років (Wright et al., 

2008). Проблема міжкультурної комунікації фахівців медичної галузі один з 

одним та з пацієнтами набула особливого значення лише наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ століття через прискорену глобалізацію та інтернаціоналізацію 

усіх сфер життєдіяльності людини. Абсолютна більшість науковців 

розглядають особливості міжкультурного обміну інформацією у галузі охорони 

здоров’я у нерозривній єдності з концептуальними положеннями вчення 

Е. Холла про поділ культур на низькоконтекстні і висококонтекстні (Berbyuk 

Lindström, 2008; Hall, 1966, 1981, 1984; E. Hall & M. Hall, 1990; Ohtaki et al., 

2003). 

Основні положення нашого дослідження також базуються на поняттях 

ВККК та НККК. У підрозділі 1.2 було обґрунтовано, що розбіжності на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки представників ВККК та НККК 

можуть призвести до труднощів під час проведення занять з курсу АМПС у 

полінаціональних групах, що передусім виявляється у процесі організації 

групових та парних завдань у говорінні. Розуміння комунікативної специфіки 

представників ВККК і НККК є надзвичайно важливим для подальшої розробки 

методики навчання АПОГ (на прикладі професійного діалогу-розпитування) 



112 

студентів спеціальності «Медицина» в умовах полікультурного середовища. 

Фундаментальним завданням цієї методики є створення такого комплексу 

вправ, у процесі виконання якого майбутні лікарі, котрі належать до різних 

культур, не стикалися б із труднощами культурної, вербальної і невербальної 

комунікації під час формування АПОК.  

Співставлення лінійної шкали контекстності культур, яка демонструє 

приналежність різних національностей до ВККК і НККК (див. Рис. 2.1), і 

контингенту іноземних студентів, які навчаються в Україні станом на 2020 р. 

(див. підрозділ 1.2) виявило, що більшість зарубіжних студентів у вітчизняних 

ЗВО належать до ВККК (Індія, Марокко, Нігерія, Китай тощо) (див. Додаток 

Х).  

Низькоконтекстні  

культури комунікації 

Висококонтекстні 

культури комунікації 
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Рис. 2.1. Лінійна шкала контекстності культур за Е. Холлом та Р. Льюїсом 

 

Вочевидь комунікативні і поведінкові стратегії студентів різних культур 

будуть відображатися й у процесі їх майбутньої фахової діяльності, а також під 

час виконання парних та групових завдань з АПОГ. Відтак у полікультурному 

академічному середовищі можуть виникати непорозуміння і навіть конфліктні 
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ситуації між представниками різних культур, що в подальшому перенесеться у 

фахову комунікацію майбутніх лікарів з колегами та пацієнтами, які належать 

до діаметрально протилежних культурних традицій. Таким чином, завданням 

викладача АМПС є не лише сформувати АПОК студентів полінаціональних 

груп, що навчаються за спеціальністю «Медицина», але й підготувати 

майбутніх лікарів до здійснення ефективної та адекватної професійної 

комунікації з урахуванням культурних відмінностей їх потенційних 

співрозмовників. Переважно висококонтекстний контингент студентів 

вітчизняних ЗВО означає, що під час розробки методики навчання АПОГ 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах особливу увагу варто приділяти 

двом аспектам: 1) безпосередній розробці професійно орієнтованих завдань на 

говоріння, які є релевантними майбутнім фаховим потребам студентів для 

ведення ділової комунікації у полікультурному середовищі; 2) формулюванню 

умов завдань з урахуванням культурних особливостей представників ВККК, 

специфіки сприйняття ними інформації, а також властивостей їх вербальної та 

невербальної поведінки. 

Позаяк абсолютна більшість фахової комунікації лікарів відбувається у 

діадах «лікар – пацієнт» та «лікар – лікар / медичний працівник» (див. Додаток 

Б.1), викладачеві АМПС необхідно розробити завдання, моделюючи можливі 

ситуації спілкування майбутніх лікарів як з колегами, так і з пацієнтами та їх 

представниками.  

Під час розробки вправ на говоріння з колегами-медиками слід 

враховувати культурні, вербальні та невербальні розбіжності представників 

ВККК і НККК, викладені у підрозділі 1.2, проектуючи ці особливості на 

професійну специфіку медичної галузі. Для покращення розуміння 

особливостей поведінки та комунікації фахівців, котрі належать до НККК та 

ВККК, і як наслідок – підвищення продуктивності професійного обміну 

інформацією та виконання вузькопрофільних фахових завдань у 

полікультурному середовищі, слід виділити та описати їх комунікативні та 

поведінкові стратегії.  
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Фахівці з низькоконтекстних культур комунікації як правило 

орієнтовані на виконання завдання, високоорганізовані, схильні до чіткого 

планування, виконують одне завдання за раз. З точки зору фахового обміну 

інформацією та професійної поведінки особистості, які належать до НККК, 

надають перевагу прямому безпосередньому спілкуванню, наводячи дані, 

отримані з перевірених джерел. Основним інструментом обміну інформацією 

для них є мова, тобто вербальний код, тому вони намагаються говорити і 

слухати у рівних пропорціях. Мова їх тіла є стриманою, кількість невербальних 

елементів спілкування обмеженою. Фахівці з НККК досить правдиві, 

прямолінійні, не бояться конфронтації, спираючись на логіку, а не на емоції. 

Також представники НККК схильні приховувати справжні почуття, є 

орієнтованими на результат і прагнуть до швидкого руху вперед, йдучи на 

компроміси, коли це необхідно для досягнення поставленого фахового 

завдання. Вони вірять у правила і норми, які керують їх поведінкою у 

професійній та інших сферах життя. Під час виконання фахових обов’язків 

представники НККК приділяють велику увагу пунктуальності, чітко 

дотримуються термінів виконання завдань. Непунктуальність та 

необов’язковість колег і / або пацієнтів сприймається ними як неповага. Такі 

особи орієнтовані на процес роботи, цінують свій час та час інших, тому їх усне 

фахове спілкування є коротким і максимально змістовним. У НККК не існує 

чіткого поділу на соціальні страти, касти. Статус набувається завдяки 

професійним досягненням і просуванню кар’єрною драбиною (Berbyuk 

Lindström, 2008; E. Hall & M. Hall, 1990; Lewis, 2006). 

Фахівці, які належать до висококонтекстних культур комунікації 

переважно балакучі, імпульсивні особистості, які надають велике значення 

почуттям та міжособистісним стосункам. Зазвичай вони роблять декілька речей 

одночасно і як правило відчувають дискомфорт за необхідності дотримання 

чіткого графіку. Під час фахової комунікації представники ВККК уникають 

прямих відповідей на запитання колег і пацієнтів, часто відволікаються на 

опосередковані теми, намагаються говорити і слухати одночасно. Вони схильні 

перебивати співрозмовника, що жодним чином не є індикатором неповаги, а 
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навпаки – ступенем зацікавленості у предметі розмови. Представники ВККК 

уникають пауз у спілкуванні через відчуття дискомфорту під час тиші. У 

професійному контексті побудова міжособистісних стосунків та процес обміну 

інформацією є для них важливішими за кінцевий результат або поставлене 

завдання, адже налагодження близьких довірчих стосунків із колегою або 

пацієнтом вважається передумовою досягнення поставленої мети. Найкращого 

результату у фаховій діяльності представники ВККК можуть досягти лише за 

умови безпосереднього живого спілкування, телефонні розмови та ділове 

листування значно знижують продуктивність їх роботи. Вони надзвичайно 

орієнтовані на професійний діалог і хочуть отримувати інформацію 

безпосередньо від співрозмовників. Вони часто ухиляються від дотримання 

усталених правил та норм. Для представників ВККК характерною є соціальна і 

професійна ієрархія. Їх представники є непунктуальними, їх набагато менше 

цікавлять графіки або терміни. Такі фахівці часто приступають до виконання 

завдання не коли потрібно, а коли вони готові. Їх сприйняття часу є нелінійним, 

графіки їх бентежать або навіть дратують. Вони не схильні планувати детально, 

часто змінюють свої плани і вносять гнучкі зміни у робочий графік. Під час 

професійного спілкування вони є товариськими та допитливими, не цінують 

корпоративну конфіденційність, активно використовують жестикуляцію, міміку 

і тон голосу. Вони, як правило, дипломатичні і тактовні, але часто обходять 

закони та чиновництво для швидкого виконання поставлених завдань та 

досягнення професійних цілей (Berbyuk Lindström, 2008; E. Hall & M. Hall, 

1990; Lewis, 2006). 

Зібрана інформація щодо відмінностей поведінкових і комунікативних 

стратегій представників НККК і ВККК була систематизована у Таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2 

Порівняння комунікативних і поведінкових стратегій представників 

низькоконтекстних та висококонтекстних культур комунікації в умовах 

професійного середовища  

Фактор Низькоконтекстні культури 

комунікації 
Висококонтекстні культури 

комунікації 

 

Загальна 

концепція  

фахового 

спілкування 

• Більша частина фахової 

інформації закладена у вербальний 

код (повідомлення). 

• Більша частина фахової 

інформації закладена або у 

фізичний контекст, або 

ініціалізована в особі. 
Зв’язки  • Професійні стосунки нетривалі. 

• Нечітко окреслені соціальні межі 

дозволяють багатьом особам 

опинитися у певному соціальному 

колі і / або професійній спільноті. 

• Професійні завдання 

виконуються з чітким дотриманням 

заздалег 

• ідь визначених протоколів та 

процедур, значна увага 

приділяється кінцевій меті. 

• Соціальний статус особи 

встановлюється її професійними 

досягненнями. 

• Соціальна структура не є 

централізованою, а повноваження 

розподіляються на різних рівнях. 

Кожен рівень у свою чергу несе 

власну відповідальність. 

• Професійні стосунки стабільні, 

будуються повільно і базуються на 

взаємній довірі. 

• Чітко окреслені соціальні межі 

розділяють осіб всередині та поза 

соціальною групою чи 

професійною спільнотою. 

• Ефективність виконання 

професійного завдання залежить 

від стосунків всередині колективу 

та уваги, приділеної процесу 

колективної роботи. 

• Соціальна і фахова 

приналежність особи 

встановлюється відповідно до груп, 

до яких вона належить (сім’я, 

культура, робота, друзі тощо). 

• Специфічна ієрархія вбачається в 

соціальній структурі та авторитеті. 

Відповідальна особа-керівник 

відстоює інтереси колективу. 

Спрямова-

ність 

• Функціональноцентричні. • Людиноцентричні. 

Фахова 

взаємодія 

(комунікація) 

• Фахова комунікація передбачає 

використання великої кількості 

вербальних елементів у порівнянні 

з невербальними. 

• Інформація передається у чіткій 

та зрозумілій формі. Зміст 

визначається вибором фахової 

лексики, а не професійним 

контекстом. 

• Спілкування розглядається як 

засіб обміну інформацією, ідеями 

та фактами. 

• Професійна комунікація є 

прямою і лаконічною. 

• Надмірна кількість невербальних 

елементів під час фахової 

комунікації (наприклад, 

жестикуляція, тембр голосу, 

міміка, мова тіла тощо). 

• Інформація передається неявно і 

значно  обумовлена контекстом 

професійної ситуації, а не вибором 

фахової лексики.  

• Спілкування розглядається як 

мистецтво та як засіб побудови і 

налагодження професійних 

стосунків. 

• Професійна комунікація є 

непрямою і тривалою.  
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Продовження Таблиці 2.2 

 • Розбіжності не впливають на 

професійні стосунки і 

сприймаються не як загроза 

професійної стабільності. 

Натомість обидві особи 

зосереджуються на формулюванні 

раціонального рішення. 

• Будь-яка незгода або 

професійний конфлікт 

сприймаються особисто. Відмінні 

думки розглядаються як загрози 

професійної стабільності, а отже, 

фахових конфліктів потрібно або 

уникати, або якомога швидше їх 

вирішувати. 

Особистий 

простір 

• Конфіденційність надзвичайно 

важлива; отже, кожна особа має 

свій особистий простір, який є 

чітко визначеним. Як результат, 

члени колективу ізольовані один 

від одного. 

• Не існує поняття особистого 

простору, натомість його 

розглядають як комунальну 

сутність, де члени колективу 

перебувають близько один до 

одного і розділяють єдину 

територією. 

Сприйняття 

часу  

• Час сприймається як товар, а, 

отже, його можна витратити або 

заощадити. Поняття особистого 

часу існує. 

• Соціальні зміни можуть бути 

швидкими, і будь-яка зміна 

призводить до негайних 

результатів. 

• Час призначається для різних 

завдань таким чином, що 

конкретне завдання виконується 

протягом певного часу 

максимально ефективно. 

• Час сприймається як природний 

процес, який належить іншим та 

природі, а не окремим 

особистостям, тобто поняття 

особистого часу відсутнє. 

• Будь-які зміни у суспільстві 

відбуваються повільно, оскільки 

суспільні практики вкорінені в 

історії та мають стабільну базу. 

• Жодного конкретного графіку не 

дотримується, завдання 

виконуються, коли зручно. 

Планування • Планують методично заздалегідь. 

• Чітко дотримуються плану 

роботи. 

• Окреслюють лише загальний 

план. 

• Вносять зміни у робочі плани. 

Навчання • Індуктивний тип мислення. 

• Для отримання фахових знань як 

правило використовується окреме 

джерело інформації. 

• Отримані фахові знання 

підпорядковуються сприйняттю 

особи. 

• Навчання досягається шляхом 

дотримання вказівок і пояснень 

колег та керівників.  

• Професійне навчання та 

вирішення фахових викликів і 

проблем вважаються 

індивідуальними завданнями. 

• Цінується швидкість та 

ефективність отримання 

професійних знань. 

• Дедуктивний тип мислення. 

• Для отримання фахових  знань 

використовується безліч джерел 

інформації. 

• Фахові знання отримуються 

завдяки конкретним ситуаціям.  

• Навчання досягається шляхом 

первинного спостереження з 

подальшим відтворенням у 

практичній фаховій діяльності. 

• Навчання та вирішення фахових 

проблем відбуваються у формі 

групових завдань. 

• Цінується якість і точність 

отриманння професійних знань. 
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За твердженням Дж. Вола (J. Wohl) (1989), культурні відмінності можуть 

проявлятися на рівні будь-якого з чотирьох елементів міжкультурної 

комунікації у межах медичної галузі, а саме на рівні медичного закладу (або 

лікаря), на рівні пацієнта, на рівні оточення (тобто місця проведення фахової 

медичної комунікації) і на рівні методу (тобто комунікативної стратегії) (Wohl, 

1989, pp. 343-355). Позаяк дані анкетування практикуючих лікарів (див. 

Додаток Б.1) продемонстрували, що основним різновидом їх повсякденної 

фахової комунікації є ДМ, а саме – діалог-розпитування, який у 87% випадків 

відбувається з пацієнтами і / або їх представниками, особливу увагу під час 

розробки моделі навчання АПОГ у полінаціональних групах необхідно 

приділити саме особливостям побудови ДМ лікарів і пацієнтів, які належать до 

різних культур. 

Як було зазначено у підрозділі 1.2, комунікативні стратегії представників 

ВККК і НККК відрізняються на рівнях культурної, вербальної і невербальної 

поведінки. Інформація, отримана шляхом опрацювання наукових джерел, а 

також спостереження за поведінковими особливостями та комунікативними 

стратегіями представників ВККК і НККК на заняттях з АМПС для студентів 

полінаціональних груп спеціальності «Медицина» у ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» дозволили виокремити три аспекти взаємодії між 

лікарями і пацієнтами, які відрізняються у ВККК і НККК, а саме: 

– стосунки між лікарем і пацієнтом; 

– комунікативні та поведінкові стратегії пацієнта; 

– комунікативні та поведінкові стратегії лікаря. 

Розглянемо детально кожен із вказаних аспектів. 

Стосунки між лікарем і пацієнтом. 

Як зазначає Дж. Вінделс (J. Windels) (2012), у НККК стосунки між 

лікарем і пацієнтом перш за все базуються на вирішенні поставленого завдання, 

тобто постановці правильного діагнозу та призначенні відповідного лікування, 

яке має призвести до одужання пацієнта (Windels, 2012). Комунікація лікаря і 

пацієнта під час прийому має яскраво виражену вербальну форму, коли пацієнт 

звертається до лікаря з конкретними скаргами, а лікар ставить прямі запитання 
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задля уточнення симптомів і проявів хвороби. Дж. Вінделс стверджує, що у 

НККК медична галузь перетворюється на бізнес, адже лікарі як правило не 

виражають емпатії, їх почуття до пацієнтів є «штучними», людські стосунки 

відходять на другий план (Windels, 2012). 

Натомість у ВККК стосунки між лікарем і пацієнтом, як правило, 

виходять за межі суто вербальної комунікації. Велике значення під час 

проведення огляду пацієнта відіграє не інформація, передана у лінгвістичному 

коді, а невербальні повідомлення, передані за допомогою жестикуляції, яскраво 

вираженої міміки, тону голосу, мови тіла тощо (Windels, 2012). Також лікар, 

який належить до ВККК, схильний до вираження емпатії, яка переважно 

проявляється у невербальній формі. За твердженням Дж. Вінделса (2012), у 

ВККК (зокрема, в культурі Індії) сімейний лікар вважається членом родини. У 

професійному контексті побудова міжособистісних стосунків та процес обміну 

інформацією для лікарів, котрі належать до ВККК, є важливішими за кінцевий 

результат або поставлене завдання, адже налагодження близьких довірчих 

стосунків з пацієнтом та його родиною вважається передумовою успішної 

взаємодії під час діагностики та лікування. Тому першочерговими діями лікаря 

є налагодження близьких довірчих стосунків з пацієнтами та їх представниками 

(родичами, друзями тощо) і лише потім виконання своїх безпосередніх 

професійних обов’язків. У НККК, натомість, лікар не налагоджує близьких 

стосунків з пацієнтами і їх представниками, комунікація носить суто 

формальний характер.  

Комунікативні та поведінкові стратегії пацієнта. 

Під час проведення медичного огляду, який також включає опитування, 

пацієнти, які належать до НККК, передають необхідну інформацію у 

вербальному коді. Вони, як правило, надають чіткі відповіді на запитання 

лікаря, детально описують свої симптоми і скарги. Додаткова опосередкована 

інформація надається лікареві лише у тому випадку, якщо пацієнт вважає її 

важливою для кращого розуміння суті проблеми та постановки діагнозу 

(наприклад, пацієнт, у якого виявили високий рівень цукру у крові, обов’язково 

зазначить, чи у його родині були випадки захворювання на діабет). 
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Невербальна комунікація зведена до мінімуму. Жестикуляція використовується, 

коли потрібно вказати на локалізацію і / або поширення болю, висипки тощо. 

Активна міміка може проявлятися як реакція на больовий синдром під час 

пальпації лікарем певних ділянок тіла.  

Пацієнти, котрі належать до ВККК, як правило передають своє 

повідомлення у невербальному коді, тобто використовують мову тіла та інші 

засоби невербальної поведінки. При цьому у кожній ВККК застосовуються 

різні жести для позначення певних почуттів та вираження відтінків значень. До 

прикладу, як зазначає Дж. Вінделс (2012), індійці показують, що у них болить 

живіт, тримаючи кулак на рівні черевної порожнини, стискаючи і послаблюючи 

його пульсуючим рухом під час опису інтенсивності болю. Ствердну відповідь 

на запитання індійці дають, невиразно похитуючи головою з боку у бік 

круговими рухами не супроводжуючи її вербальним повідомленням (Windels, 

2012). Через це лікар, який належить до іншої культури, стикається із 

труднощами розуміння того, яку відповідь на запитання (ствердну чи 

заперечну) дав пацієнт. Натомість відповіді пацієнта на запитання лікаря є, як 

правило, поверховими, нечіткими. Лікарю доводиться ставити велику кількість 

прямих та уточнюючих запитань для збору анамнезу і визначення чітких скарг 

та симптомів пацієнта. Водночас пацієнт і / або його представники схильні 

надавати додаткову опосередковану інформацію, яка не стосується конкретного 

випадку (наприклад, коли лікар намагається з’ясувати симптоми підлітка, який 

отримав травму голови, його батьки можуть згадувати, що їх родич також 

колись мав схожу травму і описувати його симптоми замість концентрації на 

скаргах свого сина / доньки). 

Варто зауважити, що пацієнти, які належать до НККК, також схильні 

ставити лікарю уточнюючі запитання, що можуть стосуватися можливих 

прогнозів щодо розвитку хвороби, алгоритму лікування, пояснення діагнозу 

тощо. Ці пацієнти чітко дотримуються вказівок лікаря, не відхиляються від 

курсу лікування, проходять призначені діагностичні обстеження у визначені 

строки та виконують усі необхідні процедури. 
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Пацієнти, котрі належать до ВККК, як правило не ставлять додаткових 

запитань лікареві. Також вони можуть на власний розсуд відхилятися від курсу 

лікування, не проходити призначених обстежень тощо. 

Комунікативні та поведінкові стратегії лікаря. 

Незважаючи на те, що завданням лікаря під час прийому пацієнта є 

проведення детального обстеження і збору анамнезу для подальшого 

призначення необхідних діагностичних процедур, визначення вірного діагнозу 

та призначення алгоритму лікування, комунікативні підходи до виконання 

завдання представників НККК і ВККК значно відрізняються. 

Лікарі, котрі представляють НККК, ставлять прямі і чіткі запитання 

пацієнту, які є як правило закритими, з метою отримання більш конкретної 

інформації від пацієнта (Mishler, 1984). Жестикуляція і міміка практично 

відсутні, мова тіла стримана, тон голосу рівний, помірний. Головним для них є 

отримання необхідної інформації, а не процес спілкування з пацієнтом. 

Натомість лікарі, які належать до ВККК, активно використовують 

жестикуляцію, реагують на отриману інформацію та виражають емпатію до 

пацієнта за допомогою міміки, мови тіла, тону голосу. Такі лікарі схильні 

відволікатися від теми розмови, ставити пацієнту запитання, які не стосуються 

проблеми, або навіть згадувати свій попередній лікарський досвід. Відтак 

прийом у лікаря, представника ВККК, триває довше, ніж аналогічний прийом у 

лікаря, представника НККК. При цьому, за Д. Ротер та Дж. Холл (D. Roter & 

J. Hall) (2004), тривалість лікарських консультацій також обумовлена статевою 

приналежності лікаря. Дослідниці виявили, що жінки-лікарі, незалежно від їх 

культурної приналежності, проводять довші консультації, ніж чоловіки, що 

можна пояснити їхньою тенденцією до побудови тіснішого взаємозв’язку з 

пацієнтом (Roter & Hall, 2004).  

Також між НККК та ВККК існують значні відмінності під час 

оголошення діагнозу пацієнту. Так у НККК діагноз оголошується пацієнту віч-

на-віч (за винятком випадків, коли пацієнт є неповнолітнім, недієздатним 

тощо). При цьому лікар є максимально прямим, надає усю інформацію, яку 

повинен знати пацієнт про своє захворювання. Лікар, який є представником 
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НККК, схильний детально описувати особливості протікання хвороби, можливі 

прогнози та перспективи лікування. Емпатія як правило виражається вербально 

за допомогою завчасно підготовлених фраз та кліше. Лікар практично не 

використовує жестикуляцію, його міміка і мова тіла стримані, тон голосу 

прямий, спокійний. У НККК не прийнято приховувати від пацієнта інформацію 

щодо реального стану його здоров’я. Такий підхід вважається максимально 

індивідуалістичним (Windels, 2012).  

У висококонтекстних суспільствах підхід, який застосовується до 

озвучення діагнозу, є яскравою демонстрацією їх колективістської культури 

(Windels, 2012). Діагноз, особливо у випадку серйозної або термінальної 

хвороби, ніколи не оголошується безпосередньо самим пацієнтам. Натомість 

діагноз спершу озвучують родичам хворого, щоб сім’я могла підготувати його 

до невтішних новин. В окремих випадках пацієнтові взагалі не озвучують 

справжнього діагнозу. Під час оголошення діагнозу лікар, який є 

представником ВККК, схильний до численних проявів емпатії, яка у першу 

чергу простежується на невербальному рівні, його міміка яскраво виражена, 

мова тіла і тон голосу є додатковими індикаторами прояву співчуття.   

Отже, для ефективного формування АПОК у говорінні студентам 

спеціальності «Медицина» у полінаціональних групах важливо набути не 

просто мовних і мовленнєвих компетентностей, необхідних для здійснення 

англомовної комунікації у майбутніх фахових ситуаціях, але й отримати 

знання, навички і вміння щодо особливостей поведінкових та комунікативних 

стратегій представників різних культур. Саме тому під час розробки методики 

навчання АПОГ майбутніх лікарів у полінаціональних групах вважаємо за 

необхідне розробити пам’ятки для представників ВККК щодо правил поведінки 

і комунікації під час виконання парних і групових завдань з АПОГ задля 

уникнення труднощів під час виконання вправ. 

У наступному підрозділі ми опишемо етапи формування АПОГ майбутніх 

лікарів з урахуванням специфіки полінаціональних груп, визначимо мету та 

завдання кожного етапу, а також окреслимо види прав на говоріння у межах 

указаних етапів. 
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2.3. Етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів 

 

Окресливши зміст, принципи і підходи до формування АПОК майбутніх 

лікарів, а також здійснивши відбір та організацію навчального матеріалу з 

урахуванням специфіки полінаціональних груп, ми переходимо до визначення 

етапів формування АПОК та створення моделі формування АПОК в говорінні 

для студентів спеціальності «Медицина».  

Як було зазначено у попередніх підрозділах, під час навчання АПОК у 

діалогічному мовленні важливо керуватися дидактичним принципом «від 

простого до складного», що безпосередньо пов’язує тип діалогу з етапом 

навчання. Ю. Пассов (1989) запропонував наступну структуру етапності роботи 

над усними висловлюванням:  

1) вироблення вміння висловлювати одну закінчену думку, одне 

твердження з теми;  

2) навчання логічного розгортання думки, її пояснення;  

3) постановка нових логічних задач, а саме: формування вміння 

міркувати, співставляти, узагальнювати, обов’язкове збільшення обсягу 

інформації (Пассов, 1989).  

Всі три етапи також пов’язує формування фонетично, граматично та 

лексично правильного мовлення. 

У сучасній методиці навчання іноземних мов зазначений спосіб є 

найпоширенішим. Технологія навчання діалогу є наступною:  

1) надання зразка не для заучування, а для наслідування, імітації;  

2) навчання планування діалогу;  

3) навчання розгортання його змісту адекватно відповідно до 

комунікативного завдання;  

4) комбінування реплік відповідно до мети, функцій, модальності.  

За допомогою заучування засвоюються тільки клішовані діалогічні 

єдності, пов’язані зі звертанням, вітанням, етикетом, вираженням згоди / 

незгоди, уточнюючими запитаннями тощо. Важливим методичним завданням 
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під час навчання діалогу є не так опанування мовленнєвої реакції на опорну 

репліку, як вміння ініціювати діалог, спираючись на ситуацію та її змінні.  

Для формування АПОК майбутніх лікарів у говорінні в межах ДМ ми 

вбачаємо доцільною розробку такого комплексу вправ, який буде відповідати 

індуктивному методу навчання. На початкових етапах студенти будуть 

опановувати граматичні і лексичні компоненти АПОДМ лікарів та розігрувати 

прості міні-діалоги-розпитування. Далі студенти продовжать вивчати змістовні 

компоненти і структуру медичного діалогу-розпитування та складати власні 

діалоги на основі запропонованих зразків та кліше. На завершальній стадії 

студенти будуть створювати і розігрувати власні діалоги-розпитування на 

основі запропонованих опор та без них; значна увага приділятиметься 

використанню фонових знань студентів з профільних медичних дисциплін, а 

також проведенню мовної і мовленнєвої рефлексії щодо наповнення та 

композиції представлених ними діалогів. 

Урахування рівневого підходу до формування АПОК у говорінні 

студентів спеціальності «Медицина» та специфіки полінаціональних груп 

знайшли своє відображення у розробці трьох етапів формування АПОГ 

майбутніх лікарів, а саме: підготовчо-орієнтаційного, структурно-

комунікативного та завершального (рефлексійного), а також моделі 

формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища (див. Рис. 2.2). Варто розглянути кожен із названих етапів 

детально. 
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Мета: ефективне формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Очікуваний результат: сформована АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища 

 

Рис. 2.2. Модель формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища 
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Перший етап (підготовчо-орієнтаційний) полягає у закладанні бази для 

АПОГ, тобто підготовці до усної професійно орієнтованої комунікації. Він 

передбачає виконання вправ, спрямованих на: 

а) ознайомлення студентів з лексичною групою, яка підлягає засвоєнню з 

метою подальшого створення первинних висловів з теми; 

б) спостереження і використання фахових медичних термінів у 

професійних контекстах та вивчення граматичних особливостей їх множини і 

похідних з метою засвоєння семантичної структури термінів та сприйняття їх 

відмінностей від інших слів парадигми; 

в) розмежування фахових медичних термінів і їх розмовних еквівалентів, 

а також застосування їх у відповідних контекстах; 

г) демонстрацію сполучуваності, синтагматичних зв’язків професійних 

термінів з метою кращого осмислення системних відносин лексичних одиниць 

та профілактики помилок у лексичній сполучуваності.  

На цьому етапі студенти вперше конструюють і практикують англомовні 

професійно орієнтовані міні-діалоги на основі сталих кліше у спрощених 

формах рольових і ділових ігор. 

Для успішної підготовки до здійснення АПОГ ми пропонуємо 

використання двох видів вправ під час підготовчо-орієнтаційного етапу: 

1) умовно-комунікативних вправ, спрямованих на надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо використання лексичного 

мінімуму під час професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів із 

залученням некомунікативних елементів на тренування вимови / артикуляції та 

утворення похідних; 

2) умовно-комунікативних вправ, спрямованих на надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо позначення скарг, симптомів і 

діагнозів за допомогою клішованих фраз, медичних термінів греко-латинського 

походження та їх розмовних еквівалентів, що забезпечують адекватне 

вираження різних інтенцій мовця та обумовлюють адресата інформації 

(фахівців медичної галузі або пацієнтів чи їх представників). 
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Одним із основних завдань підготовчо-орієнтаційного етапу є, по-перше, 

навчити студентів чітко розмежовувати формальні медичні терміни та їх 

неформальні розмовні еквіваленти, а також нейтральні терміни, котрі доцільно 

застосовувати як під час розмов з колегами, так і в процесі комунікації з 

пацієнтами та їх представниками, котрі не мають спеціальної медичної освіти. 

Так, наприклад, формальним медичним терміном є «luxation», його 

неформальним розмовним еквівалентом є «pulled joint», у той час як термін 

«dislocation» є нейтральним і застосовується рівноцінно як межах фахової 

медичної комунікації, так і в повсякденному спілкуванні. 

По-друге, важливим є доведення до автоматизму вміння студентів 

перефразовувати вузькопрофільні медичні терміни на їх розмовні еквіваленти і 

навпаки – у залежності від особи співрозмовника (адресата) – медичного 

працівника або пацієнта / його представників. Також необхідно виробити у 

студентів уміння поєднувати формальні, неформальні та нейтральні терміни у 

словосполучення і прості вирази, які будуть використані на другому і третьому 

етапах під час складання та розігрування більш комплексних розгорнутих 

діалогів. 

Визначені завдання свідчать про доцільність моделювання і розігрування 

під час підготовчо-орієнтаційного етапу простих міні-діалогів між фахівцями 

медичної галузі (студенти-медики молодших і старших курсів, викладачі 

медичних дисциплін, медичні сестри, колеги-лікарі тощо) та між лікарями і 

пацієнтами та їх представниками. ДМ цього етапу носить смисловий характер, 

коли на першому плані перебуває не формально-структурне оформлення 

діалогу, а його зміст, тобто правильність вживання визначеної термінології 

відповідно до ситуації професійно орієнтованого мовлення. 

Також під час підготовчо-орієнтаційного етапу викладачем АМПС 

закладається основа співпраці студентів різних національностей у парах і 

групах. Значна увага приділяється поясненню умови завдання та правилам 

поведінки студентів під час його виконання зважаючи на поведінкові та 

культурні особливості студентів. Акцент робиться на поясненні та аналізі 

національних поведінкових традицій тих країн, чиї представники навчаються у 
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конкретній полінаціональній групі. Далі наведені особливості поведінки різних 

національностей співставляють з нормами корпоративної поведінки й етики 

медичної галузі у цілому та з нормами медичного етикету в англомовних 

країнах зокрема. Порівняння національних розбіжностей на рівнях культурної, 

вербальної та невербальної поведінки, а також пояснення правил виконання 

парних і групових завдань з АПОДМ покликані сприяти уникненню 

непорозумінь між студентами різних національностей, котрі спільно виконують 

поставлене завдання, і значно зменшити дискомфорт між ними. Крім того, це є 

своєрідною підготовкою до фахової комунікації студентів спеціальності 

«Медицина» у майбутніх ситуаціях на робочому місці. 

Метою другого етапу (структурно-комунікативного) є підведення 

студентів до розуміння структури АПОГ медичної галузі і вироблення у них 

навичок автоматизованого використання цієї структури у типових ситуаціях 

АПОДМ лікарів. Під час цього етапу виконуються завдання, спрямовані на: 

а) формування вміння реплікування, тобто швидкого і чіткого реагування 

на почуті репліки, а також продукування власних, вживаючи при цьому 

професійні медичні терміни або їх розмовні еквіваленти чи пояснюючи 

значення фахового терміну залежно від особи співрозмовника (фахівців 

медичної галузі або пацієнтів / їх представників тощо); 

б) складання міні-діалогів та створення розгорнутих діалогів з 

використанням опор. 

Для досягнення поставленої мети використовують два види вправ: 

1) умовно-комунікативні вправи, спрямовані на надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо здійснення АПОДМ лікарів у 

типових ситуаціях медичної галузі з використанням методів і технологій 

навчання типу: рольові ігри, ділові ігри; 

2) умовно-комунікативні вправи, спрямовані на надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо вживання типових граматичних 

конструкцій для вираження різних інтенцій мовців в АПОГ лікарів. 

Якщо під час підготовчо-орієнтаційного етапу основна увага приділялася 

саме змісту ДМ (тобто використанню термінів у відповідних контекстах і 
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ситуаціях АПОГ), то під час структурно-комунікативного етапу окреслюється 

не лише зміст, але й форма (структура) діалогів у різних ситуаціях фахового 

мовлення лікарів. Саме з цією метою відбувається тренування і закріплення 

типових конструкцій для вираження різних повідомлень та намірів мовця. 

Особлива увага й досі приділяється поясненню умов вправ та поведінки 

студентів у процесі їх виконання. Студенти продовжують знайомитися з 

особливостями культурної, вербальної та невербальної поведінки у межах 

ВККК та НККК, співставляючи ці особливості з загальноприйнятими світовими 

стандартами медичної етики, а також порівнюючи світові стандарти з 

медичною етикою тих країн, представники яких входять до складу академічної 

групи. Окрім того, викладач АМПС детально висвітлює специфіку 

англомовного ДМ лікарів у зв’язці «лікар – лікар» і «лікар – пацієнт / 

представник пацієнта». Також викладач тлумачить форму і зміст різноманітних 

комунікативних функцій, притаманних фаховій комунікації лікарів (наприклад, 

вираження емпатії, вираження згоди / незгоди, надання інструкцій тощо). 

На третьому (завершальному (рефлексійному)) етапі студенти 

моделюють типові ситуації АПОГ, використовуючи фонові знання з фахових 

дисциплін та АМПС, а також проводять мовну і мовленнєву рефлексію з метою 

аналізу та пошуку шляхів оптимізації англомовної професійно орієнтованої 

комунікації.  

На цьому етапі студенти повинні: 

− адекватно відбирати і чітко використовувати лексичну групу, яка 

належить до теми заняття, враховуючи особу співрозмовника (фахівець або 

пацієнт / представник пацієнта); 

− слідувати граматичним правилам (утворення множини іменників на 

позначення медичних термінів, утворення похідних прикметників і 

прислівників від іменників на позначення медичних термінів тощо); 

− дотримуватися структури діалогу-розпитування. 

Під час цього етапу виконуються вправи, спрямовані на: 

а) створення власних діалогів на основі теми / підтеми заняття. Вправи 

цього етапу можна умовно поділити на два види: 
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1. надання студентам аудіо- / відеозапису чи схеми побудови діалогу, на 

основі яких вони мають створити власні діалоги. 

2. створення безпосередньо самими студентами схеми діалогу у 

мікрогрупах з використанням «мозкового штурму» (brainstorming) з подальшим 

обговоренням і відбором найкращих ідей від кожної мікрогрупи. Це, власне, і є 

своєрідною підготовкою до виконання завдання. 

б) проведення мовної і мовленнєвої рефлексії, у процесі якої студенти 

аналізують структуру діалогу, адекватність підбору та чіткість використання 

лексики у діалозі, дотримання норм граматики під час використання медичної 

термінології. Завершальним етапом таких вправ є групова робота, під час якої 

студенти організовують «мозковий штурм» (brainstorming) для внесення 

пропозицій щодо варіантів покращення побудови діалогу-розпитування. Після 

обговорення висуваються кращі ідеї від кожної групи щодо покращення якості 

та ефективності побудови діалогу і проведення рольової гри. 

Студенти виконують наступні види прав:  

1) комунікативні та умовно-комунікативні вправи, метою яких є 

надання знань та розвиток і формування навичок та вмінь щодо здійснення 

АПОДМ лікарів у типових ситуаціях медичної галузі з використанням  методів і 

технологій навчання типу: рольові ігри, ділові ігри, «круглий стіл», «мозковий 

штурм», «проблемне навчання»; 

2) комунікативні творчі вправи, метою яких є надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо здійснення АПОДМ лікарів у 

типових ситуаціях медичної галузі з використанням методів і технологій 

навчання типу: рольові ігри, ділові ігри, «круглий стіл», «мозковий штурм», 

«проблемне навчання». 

Формування АПОК у ДМ майбутніх лікарів вимагає використання великої 

кількості інтерактивних методів і технологій навчання, а саме рольових та 

ділових ігор, а також інтерактивних методів і технологій навчання вищого 

порядку як «кооперативне навчання», «мозковий штурм», «проблемне 

навчання» та «круглий стіл». Варто розглянути їх детально. 
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Рольові ігри (role-play / role-playing games) використовують як під час 

навчання АМПС, так і в процесі вивчення англійської мови загального 

спрямування. У межах курсу АМПС рольова гра передбачає залучення 

студентів до змодельованої професійно орієнтованої ситуації, яка вимагає 

прийняття рішень на основі аналізу запропонованого фахового контексту. У 

процесі рольової гри студенти розподіляються за ролями і розігрують ситуацію 

ділового спілкування відповідно до заданої теми і призначених ролей. За 

Ю. Кобюк (2015), процес організації рольової гри як правило охоплює чотири 

етапи: 1) орієнтацію, що включає оголошення теми, ознайомлення з правилами 

гри та короткий огляд її перебігу; 2) підготовку, що передбачає пояснення 

сценарію, визначення завдань та ролей, а також орієнтовних шляхів розв’язання 

проблеми; 3) безпосередньо проведення гри; 4) спільний аналіз та обговорення 

результатів (Кобюк, 2015, с. 361). У межах нашого дослідження значна увага 

приділятиметься поясненню умов рольової гри та поведінки студентів під час 

співпраці у полінаціональних парах і групах з метою уникнення можливих 

непорозумінь та підвищення якості її виконання.  

Ділові ігри (business role-playing games / role-playing business simulation 

games), на відміну від рольових, використовуються лише під час навчання 

англомовного професійно орієнтованого спілкування (Пометун, 2004а, с. 72). 

Відмінними ознаками ділової гри є рольова та дидактична складові. Якщо 

основною метою рольової гри є проведення спілкування, у дидактичній грі 

увага сконцентрована навколо організації навчальної діяльності, то у діловій грі 

акцент ставиться на формування фахових умінь, знань та навичок, а також 

професійних рис, котрих неодмінно повинен набути майбутній фахівець. 

Позаяк у підрозділі 1.1 було встановлено, що найпоширенішим у сфері 

медичного спілкування є діалог-розпитування (84% респондентів 

використовують діалог-розпитування у повсякденній фаховій діяльності) у 

діаді «лікар – пацієнт», то професійно орієнтовані комунікативні ситуації, 

модельовані шляхом технологій рольових і ділових ігор, будуть присвячені 

формуванню вмінь і навичок ведення саме цього різновиду діалогу. Типові 

комунікативні ситуації з використанням діалогу-розпитування включають:  
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– у випадках амбулаторного лікування: збір анамнезу, первинний і 

вторинний огляд пацієнта, лікування; 

– у  випадках стаціонарного лікування: первинний огляд пацієнта, 

госпіталізацію, призначення необхідних обстежень / аналізів, лікування, 

виписку. 

Індуктивний підхід до організації послідовності вивчення і моделювання 

професійно орієнтованих діалогів у медичній сфері обумовлений не лише 

рівнем їх структурної складності. Варто також брати до уваги той факт, що під 

час спілкування з пацієнтом лікар за можливості буде уникати використання 

вузькоспеціалізованих медичних термінів з метою полегшення розуміння 

пацієнтом отриманої інформації. До прикладу, замість вживання 

вузькопрофільного терміну «dyspnea» («Do you suffer from dyspnea?»), у діалозі-

розпитуванні з пацієнтом лікар замінить його на вирази повсякденного вжитку 

(«Are you ever short of breath?» / «Do you have breathing problems?» / «Do you 

suffer from breathlessness?» тощо). Або замість спеціалізованого терміну 

«sputum» («Do you produce any sputum when coughing?») лікар використає 

повсякденне «phlegm» («Do you cough up any phlegm?»). При цьому у діаді 

«лікар – лікар» будуть вжиті терміни «dyspnea» і «sputum». Тому важливо 

наголошувати студентам на відмінності у вживанні синонімічних медичних 

термінів. 

«Кооперативне навчання» (cooperative learning) – це технологія навчання, 

котра передбачає роботу студентів у невеликих групах, під час якої 

відбувається обговорення заданої професійно орієнтованої проблеми, 

доведення, аргументування, відстоювання власної точки зору (Антонова, 2011). 

Ця технологія сприяє глибшому розумінню навчального матеріалу, розвитку 

мислення та АПОДМ. Для майбутніх лікарів цей прийом можна широко 

застосовувати під час опрацювання особливостей симптомів і проявів хвороб 

різних систем, вивчення структури та правил написання історії хвороби, коли 

кожна група є відповідальною за пошук конкретної інформації для подальшого 

внесення її до загального бланку. Використання кооперативного навчання є 

дієвим на всіх етапах формування АПОК у говорінні в полінаціональних 
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групах, адже сама концепція технології дозволяє полегшити або ускладнити 

завдання в залежності від рівня професійної і мовної підготовки, а також від 

ступеня сформованості АПОК майбутніх лікарів. 

«Мозковий штурм» (brainstorming) – це метод навчання, який передбачає 

колективне вирішення поставленої проблеми, пошук нових підходів до 

розв’язання заданої ситуації (Павленко, 2014, с. 78). Після проведення 

мозкового штурму і колективного вибору способу розв’язання проблеми 

студентам пропонується ознайомитися з тим, як ця проблема була вирішена в 

реальних умовах професійної діяльності. Таким чином, даний прийом сприяє 

підвищенню мотивації як до опанування АПОК, так і до обраного фаху 

загалом, адже студенти усвідомлюють, що не просто аналізують проблеми, які 

теоретично можуть відбутися у їх майбутній професійній діяльності, а й 

обговорюють реальні ситуації. Окрім того, так само як і під час технології 

«кооперативного навчання», студенти навчаються працювати в команді, 

створювати атмосферу співробітництва, набувають навичок ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування (логічно 

структурувати власне висловлювання, ставити уточнюючі запитання, вміти 

вислуховувати співрозмовника, тактовно реагувати на його повідомлення, 

аргументовано доводити власну позицію, коректно наводити контраргументи, 

надавати поради та рекомендації, виражати різноманітні інтенції, робити 

висновки та узагальнення), а також проявляють креативний підхід до 

вирішення завдання (Малинина, 2011, с. 167-168). Вправи з використанням 

методу «мозкового штурму» різних категорій складності є дієвими на усіх 

етапах формування АПОК у говорінні. 

«Проблемне навчання» (problem-based learning) – це метод інтерактивного 

навчання під час якого студенти, працюючи у мікрогрупах, повинні розробити 

стратегію вирішення професійно орієнтованої проблеми, використовуючи 

власні вузькодисциплінарні знання, а також мовні навички, знання і вміння 

(Козлова, 2011, рр. 100-101; Boothe et al., 2017, pp. 1-14). Даний метод базується 

на припущенні, що навчання не є процесом отримання, а скоріше побудови 

нового знання (Regehr & Norman, 1996; Barrows & Kelson, 1995). У межах цього 
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методу можливі декілька варіантів розв’язання проблеми, що робить його 

зокрема і дидактичний підходом. Ключовими принципами проблемного 

навчання є: 1) навчання є студентоцентрованим (student-centered); 2) навчання 

відбувається у невеликих групах; 3) викладач є фасилітатором; 4) проблема 

формує первинний фокус і стимул до навчання; 5) проблема є рушієм для 

розвитку навичок критичного мислення; 6) нова інформація здобувається 

шляхом самостійного вивчення матеріалу (Barrows, 1996, pp. 3-12).  

Під час формування АПОК майбутніх лікарів метод «проблемного 

навчання» можна задіяти, до прикладу, у завданнях на визначення необхідних 

методів обстеження та базових підходів до лікування певного виду 

захворювань (інфекційні захворювання, захворювання дихальної системи тощо) 

або конкретного захворювання у межах кожного виду. Для полінаціональних 

груп використання цього підходу є цікавим ще й через те, що студенти мають 

змогу співставити стандарти галузі охорони здоров’я своєї країни зі 

стандартами країн походження своїх одногрупників та англомовних країн. 

Якщо «мозковий штурм» можна використовувати під час роботи зі 

студентами, які мають різні рівні професійної підготовки і сформованості 

АПОК, адже він передбачає надання вірного алгоритму розв’язання заданої 

проблеми на кінцевому етапі виконання завдання, то «проблемне навчання» 

доцільніше застосовувати під час завершального (рефлексійного) етапу 

формування АПОК у говорінні, а також у полінаціональних групах, де  

студенти мають достатню фахову підготовку, позаяк даний метод не пропонує 

єдиного правильного вирішення завдання. 

«Круглий стіл» («round table») так само як рольові та ділові ігри, дозволяє 

майбутнім фахівцям закріпити отримані раніше знання як з профільних 

дисциплін, так із курсу АМПС, доповнити брак інформації, сформувати вміння 

розв’язувати фахові проблеми, навчитися культурі ведення професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування, виробити та відточити навички вираження 

згоди / незгоди, надання пояснення, аргументації тощо. Характерною ознакою 

прийому «круглого столу» є поєднання тематичного АПОДМ з груповою 

консультацією (Малинина, 2011, с. 168). Важливою умовою організації 
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«круглого столу» є те, щоб він був дійсно круглим, тобто його учасники могли 

підтримувати візуальний контакт одне з одним. Розташування учасників 

обличчям одне до одного призводить до підвищення активності, збільшення 

кількості висловлювань, зростання мотивації, задіює невербальні засоби 

спілкування, такі як міміка, жести, емоційні прояви (Малинина, 2011, с. 168). 

Метод «круглого столу» є надзвичайно ефективним для формування 

АПОК майбутніх лікарів, адже їх професійна діяльність передбачає велику 

кількість консиліумів, лікарських консультацій та зборів, під час яких 

неодмінно відбувається обмін фаховою інформацією шляхом постановки 

значної кількості спеціальних та уточнюючих запитань і надання розгорнутих 

відповідей, пояснень, наведення аргументів. Організація і проведення завдань з 

АПОДМ із використанням методу «круглого столу» передбачає: а) часткову 

персоніфікацію інформації, коли кожний мовець (комунікатор) може виражати 

власні ідеї та робити припущення, погоджуватися або не погоджуватися з 

думкою інших учасників ДМ, ставити велику кількість уточнюючих запитань; 

б) творчий підхід до виконання завдання, коли студенти не перебувають у чітко 

окреслених рамках, натомість викладач АМПС заохочує майбутніх лікарів до 

креативного мислення та пошуку нових та нестандартних шляхів вирішення 

поставленої проблеми. Усе це вимагає вищого рівня сформованості АПОК у 

говорінні студентів спеціальності «Медицина»; в) наявність більш комплексної 

структури у порівнянні з організацією і проведенням завдань у формах 

рольових і ділових ігор, позаяк метод «круглого столу» вимагає вищого рівня 

концентрації студентів на завданні та передбачає залучення більшої кількості 

учасників, а отже й поліфонічність завдання, тобто присутність ділового шуму 

(Азатьян, 2018, с. 281-285). 

Саме тому цілком доцільною є організація та проведення завдань з 

використанням цього методу під час завершального (рефлексійного) етапу.  

З точки розу рівня мовної і мовленнєвої підготовки студентів, для 

забезпечення максимальної залученості всіх учасників говоріння у виконання 

комунікативного завдання, водночас ускладнюючи або полегшуючи завдання 

для суб’єктів навчання з різним рівнем володіння мовою, студентів з вищим 
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ступенем сформованості АПОК призначають фасилітаторами. Завдання 

фасилітаторів полягає у забезпеченні успішної групової комунікації, 

дотриманні правил мовленнєвої поведінки мовців в залежності від поставлених 

перед ними завдань та ролей, процедури та регламенту імітованої професійної 

ситуації, підтриманні позитивної групової динаміки та забезпеченні досягнення 

поставленої задачі, не захищаючи при цьому жодну зі сторін.  

Отже, суть описаних методів і технологій навчання полягає у тому, що 

майбутнім лікарям задається певна професійно орієнтована ситуація, яку 

потрібно проаналізувати і вирішити з точки зору вибору певного алгоритму 

поведінки та підібрати найбільш доцільний варіант побудувати висловлювань з 

огляду на реципієнта / -ів інформації (медик або пацієнт). 

Окрім цього, слід зазначити, що під час формування АПОК у говорінні в 

межах полінаціональних груп зі змішаними рівнями володіння мовою творчі 

вправи передбачають врахування принципу індивідуалізації (див. підрозділ 

1.3), тобто максимальну адаптацію навчального матеріалу та ходу заняття до 

можливостей студентів відповідно до їх рівня володіння мовою та базової 

підготовки так, щоб кожен брав активну участь у ході заняття, роблячи свій 

особливий внесок у досягнення поставлених завдань говоріння. Принципи 

диференціації завдань і варіативності, коли студент може самостійно обирати 

завдання в межах теми із переліку запропонованих і спосіб його виконання, 

полегшують досягнення поставленої мети. Цей принцип є особливо дієвим під 

час виконання індивідуальних та проектних завдань. 

Базуючись на класифікації вправ з іноземної мови та їх компонентів, 

представленої С. Бахманн, С. Ґергольдом і Ґ. Весслінгом (S. Bachmann, 

S. Gerhold & G. Wessling) (1996), ми пропонуємо чотири типи складових вправ 

для формування АПОК у полікультурних групах, які можуть бути включені до 

будь-якого з етапів формування АПОК (див. Додаток И). Подана у Додатку И 

класифікація видається нам такою, що найкраще відповідає потребам у 

розробці комплексу вправ для формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів 

у полінаціональних групах. Це обумовлено специфікою професійної діяльності 

лікарів, яка пов’язана насамперед з міжособистісною усною комунікацією з 



137 

іншими фахівцями та пацієнтами, де провідною компетентністю є говоріння. 

Варто зауважити, що компоненти вправ в цілому не суперечать один одному. 

Водночас кожен фокусується на специфічних критеріях і може входити до 

складу будь-якого виду вправ, згрупованих за критерієм спрямованості 

навчальної дії (див. Додаток К). 

На завершальному (рефлексійному) етапі студенти вже мають базове 

розуміння національних відмінностей у спілкуванні. Тому підготовка до 

виконання вправ і безпосередньо моделювання ситуацій проходить без 

видимих ускладнень. По завершенню вивчення теми і / або виконання кожної 

вправи відбувається рефлексія, аналіз і узагальнення вивченого, де за 

необхідності викладач ще раз пояснює національні відмінності у спілкуванні 

представників різних культур.  

Варто також зазначити, що під час розробки комплексу вправ для 

формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів повинна бути врахована 

методична послідовність, а саме дотримання етапності формування АПОК у 

говорінні (підготовчо-орієнтаційного, структурно-комунікативного та 

завершального (рефлексійного) етапів). 

Три етапи формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів, їх мета і 

групи вправ на говоріння, рекомендовані до виконання під час кожного етапу, 

були систематизовані у Додатку Л.  

З метою підвищення ефективності формування АПОГ майбутніх лікарів 

та покращення кроскультурної взаємодії («продуктивного культурного 

різноманіття» (Medved et al., 2013) у полінаціональних групах вважаємо за 

необхідне врахування наступних компонентів: 

− послідовне оволодіння навчальним матеріалом від засвоєння 

окремих простих елементів та їх репродукування під контролем викладача до 

вироблення вміння продукувати незалежне непідготовлене фахове 

висловлювання (індуктивний компонент); 

− врахування відмінностей між представниками НККК і ВККК під 

час виконання ними завдань з професійно орієнтованої комунікації 

(контекстний компонент).  
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На основі викладеної інформації щодо етапів формування АПОК 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах можна узагальнити, що викладач 

АМПС має враховувати наступні компоненти під час розробки комплексу 

вправ з оглядом на їх практичне застосування: 

1) проблемно-тематичне структурування вправ з формування АПОК 

майбутніх лікарів у говорінні; 

2) використання індуктивного підходу до навчання із залученням 

інтерактивних методів і технологій навчання; 

3) кореляцію загальноприйнятих вимог спілкування та поведінки у 

професійному середовищі та культурних особливостей студентів; 

4) заохочення студентів до розуміння специфіки поведінки лікаря та 

пацієнта в умовах іншої культури; 

5) пояснення студентам світових стандартів професійного спілкування 

та поведінки на робочому місці; 

6) пропорційне співвідношення творчих проявів студентів у виконанні 

завдань на професійно орієнтоване говоріння з фаховими вимогами до АПОК у 

говорінні в медичній сфері. 

Таким чином, окресливши основні етапи формування АПОК майбутніх 

лікарів у полінаціональних групах, у наступному підрозділі ми перейдемо 

безпосередньо до створення комплексу вправ для навчання АПОГ фахівців 

спеціальності «Медицина»; систематизуємо, адаптуємо та структуруємо вимоги 

до комплексу вправ для формування АПОГ майбутніх лікарів; запропонуємо та 

обґрунтуємо доцільність використання різних підходів до формулювання 

завдань (вправ) для представників ВККК і НККК під час формування АПОК 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах. 
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2.4. Комплекс вправ для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища 

 

Окресливши етапи формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища, ми переходимо до створення комплексу 

вправ для формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

Метою цього підрозділу є визначення змісту понять «вправа» і «комплекс 

вправ», вимог до комплексу вправ, а також створення комплексу вправ для 

формування АПОК у говорінні майбутніх фахівців спеціальності «Медицина» з 

урахуванням відмінностей представників ВККК і НККК, а відтак – й 

особливостей роботи з полінаціональмими групами. 

І. Бім (1985) визначає вправу як одиницю навчання, де елементи 

матеріалу співвідносяться з діями студентів. Тобто, вправа – це будь яка форма 

взаємодії студента і викладача (або студента і підручника під час самостійної 

роботи), опосередкована навчальним матеріалом і наділена певною 

структурою. Структура вправи включає постановку завдання, вказівки на 

шляхи його вирішення (опори, орієнтири тощо), вирішення завдання і контроль 

(самоконтроль) (Бим, 1985, с. 30-37).  

Н. Скляренко (1988) та С. Шатілов (1985, 1986) вважають, що вправа – це 

спеціально організоване в навчальних умовах одноразове або багаторазове 

виконання певної операції, ряду операцій або дій мовного чи мовленнєвого 

характеру з метою оволодіння ними або їх удосконалення (Скляренко и др.; 

Шатилов, 1985; 1986). 

Враховуючи концепцію даного дослідження, ми вважаємо визначення 

вправи, запропоноване І. Бім, базовим для розробки комплексу вправ з метою 

формування АПОГ майбутніх лікарів.  

Ми погоджуємося з С. Шатіловим (1986), автором поняття «мовні 

навички і вміння», і беремо за основу розроблену ним типологію вправ за 

критерієм комунікативності та відповідності цілям навчання АМПС. Указана 
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типологія включає наступні категорії вправ: некомунікативні (мовні), умовно-

комунікативні (умовно-мовленнєві), комунікативні (мовленнєві). 

До некомунікативних вправ належать так звані підготовчі, 

передмовленнєві, неситуативні (мовні) тренувальні вправи. Для більшості цих 

вправ характерна відсутність зв’язку з мовленнєвою ситуацією або 

мовленнєвим контекстом, їх некомунікативний, формальний характер і 

спрямованість переважно на мовну сферу. 

Характерною особливістю умовно-комунікативних вправ є те, що вони 

дозволяють здійснити тренування мовного матеріалу в навчальній (умовній) 

комунікації, що імітує природню. Комунікативна умовність цих вправ (їх 

«псевдокомунікативність») виражена в тому, що операції і дії, які виконують 

студенти в них, хоч і носять мовленнєвий характер, проте рідко зустрічаються в 

природній комунікації, наприклад: називання предметів медичного обладнання 

і цілей їх застосування (з малюнку). 

До комунікативних вправ належать вправи в усіх видах мовленнєвої 

діяльності, які спонукають студентів послуговуватися цими видами комунікації 

як у рідній мові. Основним мотивом виконання таких вправ є природня потреба 

в комунікації (Шатилов, 1986, с. 55-58). 

На думку Н. Гез (1982), під час розробки вправ для навчання усного 

мовлення слід враховувати три принципи: 

1) Послідовність формування мовленнєвих умінь і навичок передбачає 

наявність двох основних типів вправ: мовних (тренувальних) і мовленнєвих. 

Мовні вправи служать для вироблення мовленнєвих автоматизмів. Мовленнєві 

вправи передбачають включення явища, яке тренується, у мовленнєву 

ситуацію, що імітує умови реального спілкування. 

2) Обидва типи вправ тісно пов’язані і можуть бути використані на будь-

якій стадії розвитку навичок, зокрема, і в період ознайомлення з новим 

матеріалом. 

3) Види вправ всередині кожного типу також відображають послідовність 

формування мовленнєвих навичок і реально існуючих видів висловлювання. 

Види вправ не є постійними. Необхідність використання тих чи інших вправ, їх 
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дозування і сполучуваність залежить від етапу навчання, складності мовного 

матеріалу і конкретної практичної мети (Гез et al., 1982). 

На підставі цих принципів виділяють наступні (1) мовні і (2) мовленнєві 

вправи: 

1a. Імітація (без перетворення структур і з частковим перетворенням 

структур). 

1b. Перетворення інформації (видозміна структур на основі логічних 

операцій, конструювання,  комбінування і групування структур). 

2a. Підготовлене мовлення (з опорою на формальні ознаки, джерела 

інформації і вивчену тему). 

2b. Непідготовлене мовлення (з опорою на джерело інформації і фонові 

професійні знання студентів) (Рахманов, 1974, с. 78-81). 

Слідом за І. Рахмановим (1974) вважаємо, що під час навчання 

професійно орієнтованої медичної лексики необхідно брати до уваги, з одного 

боку, її особливості, а тому і труднощі її засвоєння, а з іншого – мету її 

вивчення. Говорячи про труднощі засвоєння медичної лексики, слід 

враховувати значення і вживання термінів у професійному контексті у 

порівнянні з повсякденним контекстом (якщо такий існує), орфографію, 

фонетичну і граматичну характеристику, а крім того її зв’язок з уже засвоєними 

термінами і поняттями. Мета вправ для роботи над лексикою пов’язана з тим, 

чи буде вона служити для репродукції (активна лексика) або для рецепції 

(пасивна лексика). Так, у процесі формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів основна увага буде приділятися опануванню активної лексики. Тому під 

час розробки комплексу вправ слід враховувати: 

1. Необхідність репродуктивного засвоєння термінів. 

2. Типологію труднощів термінів. 

3. Наростання труднощів: 

a) роботу над ізольованим терміном і над терміном у фаховому 

контексті; 

b) мовні і мовленнєві вправи. 

4. Різнобічну роботу над терміном: 
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a) значення і вживання слів; 

b) граматичну характеристику; 

c) етимологію; 

d) звукову форму та орфографію. 

5. Зв’язок з уже засвоєними термінами (Рахманов, 1974, с. 145). 

Вправи на говоріння поділяються на:  

1) вправи, що готують до усної комунікації;  

2) вправи, що допомагають здійснювати і структурувати усну 

комунікацію; 

3) вправи, що симулюють усну комунікацію (Schatz, 2006, p. 43). 

До першого виду належать: вправи на формування і закріплення 

професійної лексики, яка забезпечує спонтанне зв’язне мовлення, та вправи на 

формування і закріплення різноманітних кліше, що забезпечують адекватне 

вираження різних інтенцій мовця (Schatz, 2006, p. 51). 

До другого виду належать: ведення діалогу; ведення телефонної / онлайн 

розмови; постановка питань і підготовка інтерв’ю; ведення дискусії і 

аргументація; побудова монологічного висловлювання / розповіді (Schatz, 2006, 

p. 108). 

До третього виду належать різноманітні рольові і ділові ігри (Schatz, 

2006, p. 148). 

Згідно з іншою класифікацією розрізняють такі види вправ: 1) вправи на 

вимову; 2) вправи на опанування лексичного мінімуму; 3) граматичні вправи; 

4) комунікативні вправи; 5) творчі вправи (Горожанов, 2013, с. 38). 

Для даного дослідження інтерес становлять усі запропоновані види вправ.  

Вправи на вимову потребують високої концентрації. Такі вправи можливо 

опрацьовувати як СРС (під час роботи з групами з РВМ у межах В1 / В2) та як 

аудиторні завдання (у процесі роботи з групами з РВМ А2 / В1). У другому 

випадку під час введення нових професійних термінів та понять викладачеві 

необхідно зачитувати кожен термін окремо або вмикати аудіозапис вимови 

терміну рідним мовцем з подальшим обов’язковим повторенням студентами 

(групою чи кожними студентом окремо, або ж спочатку групою, а потім окремо 
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тими студентами, які мають найбільші проблеми з вимовою) і корегуванням 

викладачем вимови студентів. Через те, що значна частка медичних термінів 

походить з латини, має однаковий правопис в обидвох мовах, але різну вимову, 

студентам необхідно наголошувати на різниці у вимові, а також варіантах 

вимови одного терміну за правилами англійської мови. Наприклад, термін 

«femur» має однакове написання в англійській і латинській мовах, але різні 

вимови (/ˈfemur/ в латині і /ˈfiːmə(r)/ в англійській мові). Необхідним є 

виконання завдань на тренування вимови (drilling exercises), заохочення 

студентів імітувати вимову та інтонацію носіїв мови з прослуханих або 

переглянутих аудіо та відео записів. 

Для тренування вимови у полінаціональних групах важливими є 

початкові етапи роботи з групою, поки студенти ще не встановили 

міжособистісні зв’язки, викладачу для полегшення розуміння вимови деяких 

студентів з яскраво вираженим акцентом або зі швидким темпом мовлення 

варто повторювати за ним слово, фразу, репліку, щоб інші учасники 

навчального процесу могли адекватно сприйняти інформацію комунікатора. У 

процесі роботи з групою, коли студенти почнуть добре розуміти вимову і 

сприймати темп мовлення один одного, потреба повторення автоматично 

зникає. 

Вправи на опанування лексичного мінімуму допомагають дізнаватися, 

розуміти, запам’ятовувати і правильно вживати нові фахові терміни у типових 

ситуаціях професійно орієнтованого говоріння. До того ж, вони допомагають у 

розвитку наступних здібностей: 

a) впізнавання і активації уже колись вивчених значень (пасивний 

лексичний запас); 

b) розуміння значень незнайомих слів на основі наявних професійних і 

мовних знань (потенційний лексичний мінімум); 

c) розширення лексичного запасу за рахунок знання правил 

словотворення. 

Розрізняють наступні типи вправ на опанування лексичного мінімуму: 
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1. Вправи на запам’ятовування двомовних рівнозначних 

(асоціативних) пар іноземною та рідною мовами. Цей тип вправи найвідоміший 

і найпоширеніший. Тим не менш, від є недієвим під час аудиторної роботи у 

полінаціональних групах, адже студенти мають різні рідні мови, якими до того 

ж навряд чи володіє викладач АМПС. Студенти можуть використовувати його 

лише у процесі самостійної роботи. 

2. Вправи на запам’ятовування одномовних списків лексичного 

мінімуму. Цей тип вправ відрізняється від попереднього тим, що і нове слово, і 

пояснення його значення надається мовою, що вивчається. Такі вправи добре 

вписуються в концепцію формування АПОК у полінаціональних групах.  

Підвидом цього типу є не письмова презентація значення терміну, а  його 

усне пояснення. Наприклад, термін «plaster cast» можна пояснити як «a cover 

which is used to protect a broken bone be keeping part of the body stiff», при цьому 

найкраще, коли не викладач, а студенти, які знають значення терміну, 

пояснюють його решті групи з можливим корегуванням викладача. Також 

доцільним в цьому контексті є демонстрація зображень відповідних термінів, 

якщо терміни не є абстрактними.  

3. Вправи на запам’ятовування одиниць лексичного мінімуму у 

типовому оточенні. При цьому надається сама одиниця у початковій формі, 

контекст, в якому вона найчастіше зустрічається, і (у разі потреби) пояснення 

значення іноземною мовою (для полінаціональних груп) або рідною й 

іноземною мовами (для мононаціональних груп). Такий вид вправ є 

ефективним для формування АПОК, позаяк демонструє вживання терміну в 

типових фахових контекстах, що дозволяє студентам у подальшому 

використовувати ці вирази в підготовленому та непідготовленому професійно 

орієнтованому говорінні. 

4. Когнітивні вправи. Вправи цього типу розвивають розуміння 

механізмів функціонування мови як у професійних контекстах, так і поза ними. 

Водночас зачіпаються такі явища, як похідні слова, лексико-семантичні ряди, 

омонімія, омографія, омофонімія, синонімія, антонімія, шкали значень,  

підпорядкування частини цілому, стилістичні особливості тощо. 
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5. Ситуативно-прагматичні вправи служать для формування розуміння 

потенційного застосування одиниць вокабуляра в ситуаціях реального 

професійно орієнтованого спілкування. При цьому студенти визначають 

доречні в тому чи іншому контексті дії і перетворюють їх в словесну форму. 

Такі вправи часто мають вигляд тексту з пропусками, в який потрібно вставити 

слова із списку запропонованих (Горожанов, 2013, с. 39-40). 

Комунікативні вправи, спрямовані на формування здатності генерувати 

адекватні висловлювання в ситуаціях професійно орієнтованого спілкування, 

можуть набувати форми коротких діалогів або рольових ігор на типову фахову 

тематику. Такі вправи можна застосовувати вже на початковому етапі вивчення 

курсу АМПС. Більш складним видом комунікативних вправ є симуляції, під час 

яких студенти повинні вирішувати складні професійно орієнтовані завдання, 

розподіляючись на групи і представляючи різні точки зору (Горожанов, 2013, 

с. 41). У рамках даного дослідження симуляції включають прийоми «круглого 

столу». 

Під граматичними вправами розуміють генерування письмових або усних 

виразів як результат проходження інструкцій з обробки мовного матеріалу 

(Горожанов, 2013, с. 41). Граматичні вправи посідають чільне місце у 

формуванні АПОК, адже їх мета – сформувати впевнене, доведене до 

автоматизму вживання граматичних форм, які є характерними для фахової 

комунікації у медичній сфері і виражають конкретні інтенції у мовленні. 

Доцільність творчих вправ обумовлюється тим, що кожен студент є 

самостійною особистістю, здатною до творчості (Горожанов, 2013, с. 42). У 

рамках нашого дослідження творчі вправи включають прийоми «круглого 

столу», «проблемного навчання», «мозкового штурму», «кооперативного 

навчання» (див. підрозділ 2.3). 

У сучасній методиці навчання АМПС часто розглядається як 

безперервний ланцюг вправ. Водночас вправи є і засобом засвоєння мовного 

матеріалу, і способом оволодіння різноманітними видами мовленнєвої 

діяльності (Шамов, 2017).  
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Для навчання говоріння у методиці АМПС розрізняють наступну 

ієрархію понять: система, підсистема, комплекс, серія, цикл, група вправ 

(Овсянникова, 2017, с. 73). Система вправ для навчання АМПС зазвичай 

включає чотири підсистеми – відповідно до видів мовленнєвої діяльності 

(читання, письмо, аудіювання, говоріння). Кожна система може включати 

комплекс вправ для навчання окремих умінь (наприклад, комплекс вправ для 

навчання ДМ). Комплекс вправ містить серії вправ для навчання різних 

навичок, які, у свою чергу, можуть охоплювати ряд циклів для навчання 

(наприклад, різних сторін діалогу). Цикл також може містити групи вправ для 

навчання конкретних мовних явищ (Скрипникова, 2017). 

Відповідно до мети нашого дослідження, для формування АПОК 

майбутніх лікарів найбільш ефективними є розроблення комплексу вправ. 

Більшість методистів тлумачать поняття «комплекс вправ» як сукупність вправ, 

спрямованих на автоматизацію певних умінь, або на виконання окремих 

завдань процесу засвоєння матеріалу (Походзей, 2013, с. 130-133). 

Згідно з іншою представленою класифікацією, комунікативні вправи 

поділяються за критерієм спрямованості навчальної дії на рецептивні 

(спрямовані на сприйняття та осмислення інформації, поданої в усному чи 

письмовому вигляді), рецептивно-репродуктивні (спрямовані на сприйняття 

мовних і мовленнєвих зразків з подальшим їх відтворенням), рецептивно-

продуктивні (спрямованні на сприйняття мовних і мовленнєвих зразків з 

подальшим продукуванням власних) та продуктивні (спрямовані на 

продукування власних мовних і мовленнєвих зразків) (Скрипникова, 2017, 

с. 113-118). 

У нашій науковій роботі під час розробки комплексу вправ ми 

керувалися специфікою АПОГ у медичній галузі, поясненій у підрозділі 1.1; 

особливостями АПОГ майбутніх лікарів у полінаціональних групах, 

обґрунтованими у підрозділі 1.2; методичними засадами формування АПОК 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища, описаними у 

підрозділі 1.3; принципами відбору навчального матеріалу, представленими у 
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підрозділі 2.1; етапами формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів, котрі 

були сформульовані та описані у підрозділі 2.3. 

Методика навчання АПОГ у полінаціональних групах, запропонована 

нами, передбачає врахування розбіжностей між представниками ВККК і НККК. 

Так, у варіанті методики А формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища у прикладах вправ 2 і 4 кожного етапу 

враховані розбіжності між представниками ВККК і НККК. У тих же вправах 

варіанту методики Б не враховані розбіжності між представниками ВККК і 

НККК. У прикладах вправ 1 і 3 не враховані розбіжності між представниками 

ВККК і НККК і вони є спільними для обох варіантів зазначеної методики. 

Також у методиці А після кожної вправи вміщені пам’ятки для 

представників ВККК щодо правил поведінки і спілкування під час виконання 

парних і групових завдань з АПОГ задля уникнення труднощів під час 

виконання вправ. 

Наведемо приклади вправ кожного етапу. 

 

1. Підготовчо-орієнтаційний етап 

Метою цього етапу є закладення бази для АПОГ, тобто підготовка до 

усного професійно орієнтованого ДМ майбутніх лікарів у полінаціональних 

групах (див. підрозділ 2.3). 

 

Приклад 1 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Human body: structure and functions. 

Вид: умовно-комунікативна репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь створення професійних 

медичних термінів-словосполучень і виразів. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь 

спостереження і використання терміну у фахових контекстах під час 

професійно орієнтованого спілкування. 
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Інструкція: a) After having visited a lecture on anatomy of the human body 

check what you remember by completing the following charades.  

1. 

 

 

 

 

is a part of the 

 

2. 

 

 

 

 

contains 
 

 

3. 

 

 

 

 

 

are upper extremities 

 

 

 

 

 

are lower extremities 

 

4. 

 

 

 

 

connects 
 

 

 

with 

the 
 

5.  

 

 

 

 

 

is located 

inside the 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

covers  
7.   
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8. 

 

consists 

of three 

principal 

parts 

 
 

 
 

(взято з ресурсу: https://images.google.com) 

 

b) Compare your findings with your partner, describe locations and structures 

of the body parts given in the exercise. 

 

Приклад 2 (варіант методики А). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Body parts: making derivatives. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: формування граматичних навичок та розвиток умінь 

щодо утворення похідних прикметників від медичних термінів латинського 

походження на позначення частин тіла пацієнта. 

Професійно орієнтована мета: формування навичок та розвиток умінь 

надання чітких відповідей і пояснень з використанням прикметників 

латинського походження на позначення частин тіла людини під час професійно 

орієнтованого спілкування.  

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Cover the left and right sides of the 

figure «Body Regions and Structures» 

a) Cover the left and right sides of the 

figure «Body Regions and Structures» 

https://images.google.com/
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and complete the table given below. One 

is done for you. 

b) Work in pairs.  

Student А: you are a freshman. Ask your 

sophomore friend to explain what the 

regions for particular structures are. 

Student B: you are a sophomore. Your 

freshman friend has asked you to 

explain what the regions for particular 

structures are. 

Choose four different structures and act 

out short conversations. 

and complete the table given below. Pay 

attention to the terms in brackets. One is 

done for you. 

b) Work in pairs.  

Student А: you are a freshman. Ask your 

sophomore friend to explain what the 

regions for particular structures are. 

Student B: you are a sophomore. Your 

freshman friend has asked you to 

explain what the regions for particular 

structures are. 

Choose four structures which belong to 

different parts of the body (cover 

anterior and posterior views of the 

human body) and act out short 

conversations using the following 

model: 

Student А: What is the name of the region for the skull? 

Student В: The name of the region for the skull is «cranial». 

Student А: Why is it called «cranial»? 

Student В: Because it derives from the Latin term «cranium» which is also used in 

modern medical English terminology. 

Swap roles and practice again. Choose another four structures, swap 

roles and practice again. 
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BODY REGIONS AND STRUCTURES 

 

 

(взято з ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_anatomical_regions) 

Structure Region 

mouth oral 

nose  

armpit  

chest  

breastbone  

neck  

abdomen  

hip  

wrist  

ankle  

shoulder  

thigh  

leg  

arm  

elbow  

forearm  

fingers  

foot  

toes  



152 

forehead  

eye  

cheek  

hand  

knee  

head  

sole  

ear  

face  

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢  Stick to the model of the conversation. 

 

Приклад 3 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Skeletal system. 

Підтема: Medical names for bones vs common names for bones. Asking for 

and explaining the diagnosis.  

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо розмежування 

професійних медичних термінів на позначення назв кісток і їх розмовних 

еквівалентів та застосування їх у відповідних контекстах; формування вміння 

лексичної сполучуваності під час професійно орієнтованого спілкування.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь щодо 

пояснень діагнозів і медичних заключень пацієнтам та їх представникам. 

Інструкція: a) What are the Latin-derived adjectives of the medical terms for 

bones? Use Active Vocabulary to help you. 

b) Study the pictures given below. How can you paraphrase the diagnoses in 

the pictures using common words? Make up short dialogues between a doctor and a 

patient or his/her representative(s) (relative(s), friend(s), etc.).  

Use the following model: 
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Patient’s mother: Doctor, what does the diagnoses «mandibular pain» in the 

patient’s card of my daughter mean? 

Doctor: It means that your daughter has pain in her lower jaw bone. 

Mandibular pain Sternal fracture Inflammation of phalangeal 

joints 

   

Tarsal inflammation Femoral bruise Maxillary pain 

   

Carpal fracture Maxillary swelling Fracture in the patella 

   

Clavicular fracture Coccygeal pain Scapular fracture 

   
(взято з ресурсу: https://images.google.com) 

 

Приклад 4 (варіант методики А). 

Тема: Muscular system. 

Підтема: Names and functions of muscles. Producing derivatives and making 

word combinations.  

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо утворення 

словосполучень з вузькопрофільних медичних термінів з метою кращого 

осмислення системних відносин і синтагматичних зв’язків лексичних одиниць 

та профілактики помилок в лексичній сполучуваності під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь ставити 

запитання і надавати чіткі відповіді на основі наданої інформації з 
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використанням вузькопрофільної медичної термінології під час професійно 

орієнтованого спілкування.  

Інструкція: 

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Watch  the video «Types and Structure of Muscle Tissue» 

(https://www.youtube.com/watch?v=rRRFXR16kYA). Watch again and make notes about: 

• generalized functions of muscle tissue; 

• three types of muscle tissue; 

• structure of each type of muscle tissue; 

• location of each type of muscle tissue; 

• functions of each type of muscle tissue. 

b) Work with a partner.  

Student A: you are an Anatomy teacher; 

ask Student B short questions about 

structure and functions of muscle tissue.  

Student B: you are a medical student; 

answer questions of the Anatomy 

teacher.  

Swap roles and practice again. 

 

b) Work with a partner. Make up, write 

down and act out short conversations 

between an Anatomy teacher and a 

medical student.  

Student A: you are an Anatomy teacher; 

ask Student B short questions about 

structure and functions of muscle tissue 

using notes given above. Your questions 

should be direct and specific.  

Student B: you are a medical student; 

answer questions of the Anatomy 

teacher. Your answers should be short 

and specific.  

Swap roles and practice again. 
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Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Be brief.  

 

2. Структурно-комунікативний етап 

Метою другого етапу є підведення студентів до розуміння структури 

АПОГ лікарів і вироблення у них навичок автоматизованого використання цієї 

структури у типових ситуаціях АПОДМ лікарів (див. підрозділ 2.3.). 

 

Приклад 1 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Presenting complaint. Types of pain. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо реплікування, 

вживаючи при цьому професійні медичні терміни або їх розмовні еквіваленти 

залежно від особи співрозмовника (фахівець / пацієнт) під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь щодо 

пояснень скарг та опису характеру і місця розташування болю під час 

професійно орієнтованого спілкування з колегами-медиками і пацієнтами / їх 

представниками, використовуючи при цьому відповідну фахову або 

загальновживану термінологію. 

Інструкція: a) Listen  to the short dialogues between a doctor and a patient. 

What questions are used by the doctor to ask about the presenting complaint (PC)? 

What is ______________________________________________________? 

Can _________________________________________________________? 

What can _____________________________________________________? 
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b) Listen again to five people stating where they are having the problem. 

Which part of the body are they referring to? 

c) In pairs, act out short dialogues between the doctor and the patient according 

to the model presented in Part А. 

d) With a partner, think of the appropriate professional medical terms which 

refer to the indicated body parts. 

e) Make up and act out short dialogues between the doctor and the nurse or 

between two doctors. Take turns describing complaints presented by the patients. Use 

professional medical terms. 

Use language such as: 

– The patient complained of … 

– The patient was experiencing a (sharp) pain in … 

– The location of the pain was … 

 

Приклад 2 (варіант методики А). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Physical examination. Asking about general complaints. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо створення 

власних міні-діалогів на основі прослуханого діалогу-зразка із використанням 

професійних медичних термінів або їх розмовних еквівалентів/розгорнутих 

пояснень в залежності від реципієнта (фахівець або пацієнт). 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

щодо проведення фізикального огляду пацієнта та розпитування про загальні 

скарги. 

Інструкція: 

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

 a) Listen  to the conversation 

between a doctor and a patient twice 

a) Listen  to the conversation between 

a doctor and a patient paying attention to 
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paying attention to the PC, the doctor’s 

suggestions and possible diagnosis. 

b) Work with a partner. Based on the 

recording, make up and act out the 

dialogue between the doctor and the 

patient.  

Student A: you are a doctor. Talk to 

Student B about: 

• an injury; 

• what happened to cause the injury; 

• what you think the problem is. 

Student B: you are a patient. Talk to 

Student A about the injury. 

 

the PC, the doctor’s suggestions and 

possible diagnosis. Listen again and make 

short notes. 

c) Work with a partner. Based on the 

recording, make up, write down, and act 

out the dialogue between the doctor and 

the patient.  

Make up, write down, and act out the 

roles of the doctor and the patient.  

Student A: you are a doctor. Talk to 

Student B about: 

• an injury (location, presence/absence of 

pain, quality of pain, physical sensations 

of the patient, etc.); 

• what happened to cause the injury (ask 

your patient to provide specific details 

and describe the symptoms right after the 

accident); 

• what you think the problem is 

(substantiate a possible diagnosis relying 

on the patient’s complaints and your 

examination). 

Student B: you are a patient. Talk to 

Student A about the injury. Give details 

of what has happened. Describe your 

sensations and complaints in a detailed 

and clear manner. 

Use language such as: 

– Where does it hurt? 

– That’s likely the problem … 

– Does it hurt anywhere else? 
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Swap roles and practice again. 

  

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Avoid imitating real physical examination (touching the place of 

injury, auscultating or palpating your patient, etc.). 

 

Приклад 3 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Muscular system. 

Підтема: Movement terminology. Giving instructions. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь і навичок реплікування, 

швидкого і чіткого реагування на почуті репліки. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь надання 

інструкцій пацієнту під час професійно орієнтованого спілкування.  

Інструкція: а) What common words indicate specific medical terms for the 

muscle actions?  

supinate make straight, stretch 

pronate move to 

extend move in a circle 

flex turn backwards 

adduct turn upwards 

abduct move away from 

rotate bend 

 

b) Work with a partner. Examine the four pictures and decide which of the 

descriptions below match what is seen in the pictures. What are the exact meanings of 

the words and expressions in bold print? Number 1 has been done as an example. 
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Muscle Actions 

    

A B C D 

1. Elbows fully extended. A, B, C (not D) 

2. Knees flexed. 

3. Spine extended. 

4. Neck rotated. 

5. Digits of the hand extended. 

6. Spine flexed anteriorly. 

7. Wrists hyper-extended. 

8. Neck partially hyper-extended. 

9. Spine flexed laterally. 

10. Arms abducted. 

11. Digits of the hand flexed. 

12. Neck partially flexed. 

13. Thighs flexed. 

14. Thighs extended. 

15. Digits of the hand abducted. 

16. Digits of the hand adducted. 

 

c) Work with a partner. Student A: you are a rehabilitation therapist. Student 

B: you are a patient.  

Student A: Give short instructions to your partner for correct body positions 

and movements needed to do the exercises shown in pictures A – H. First use medical 

terms, then in a random order replace them by common words. Make sure to describe 

the desired starting and ending positions. Student B: strictly follow instructions of the 

rehabilitation therapist. 

Swap roles and practice again. 

a b c d 

    

e f g h 
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Приклад 4 (варіант методики А). 

Тема: Types of injuries. The First Aid. 

Підтема: Types of injuries. History taking. Expressing empathy. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток уміння виражати емпатію на 

основі почутих реплік пацієнта/його представників під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

збору анамнезу пацієнта під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція:   

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Describe the following pictures. What 

type(s) of injuries do you think can 

occur in each case? 

b) Describe the following pictures. What 

type(s) of injuries do you think can occur 

in each case? Substantiate your opinion. 

    
 

c)  Listen  to the dialogues and match each conversation with a picture above. 

1__________ 

2__________ 

3__________ 

What injuries happened to the people in these pictures? Are these accidents 

preventable? Why? / Why not? 

c) Listen again. What questions do the 

doctors ask to find out what happened? 

What expressions do they use to express 

empathy? 

c) Listen again. Make notes of questions 

that the doctors ask to find out what 

happened. Put down expressions that they 

use to express empathy. 
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d) Can you think of other questions to find out what happened as well as other 

expressions of empathy? Look at the list of Statements that Facilitate Empathy to 

help you. 

Statements that Facilitate Empathy 

Queries 

• «Would you (or could you) tell me a little more about that?» 

• «What has this been like for you?» 

• «Is there anything else?» 

• «Are you okay with that?» 

Clarifications 

• «Let me see if I have this right.» 

• «I want to make sure I really understand what you’re telling me. I can hear that…» 

• «I don’t want us to go further until I’m sure I’ve gotten it right.» 

• «When I’m done, I’d appreciate it if you would correct me if I don’t get it right, okay?» 

Responses 

• «That sounds very difficult.» 

• «Sounds like . . .» 

• «I bet you’re feeling pretty good about that.» 

• «I can imagine that this might feel . . .» 

• «Anyone in your situation would feel that way . . .» 

• «I can see that you are . . .» 
(взято з ресурсу: https://quizlet.com/ca/499790138/week-8-flash-cards/) 

e) Work with a partner. Based on the 

recordings, make up and act out a 

dialogue between a doctor and an 

injured patient. Choose out of the 

suggested situations: 

e) Work with a partner. Based on the 

recordings, make up and act out a 

dialogue between a doctor and an injured 

patient. Make notes of the most 

important statements of your dialogue. 

Choose one of the suggested situations: 

1. Dislocated shoulder of a tennis player. 

2. Sternal contusion and crush injury due to a car crash. 

3. Carpal sprain and fracture of a finger due to falling down while playing ice hockey. 

4. Abrasions of elbows and knees, coxal dislocation of a football player. 

5. Radial head subluxation («pulled elbow») of a toddler. 

6. Compound fracture of the hip and multiple incisions falling from the roof. 

7. Severe facial bruising and laceration of the upper lip of a boxer. 

8. Multiple burns due to the gas explosion. 

9. Concussion, eye contusion and nasal bleeding due to a ball hit (schoolboy). 

Include a few more empathy expressions 

to your dialogue using Statements that 

Facilitate Empathy. 

Include a few more empathy expressions 

to your dialogue using Statements that 

Facilitate Empathy. First practice a 
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dialogue with your partner and then 

present it to the group. 

  

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with other students while talking about the pictures. 

➢ Do not interrupt other students. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

 

3. Завершальний (рефлексійний) етап 

Вправи завершального етапу спрямовані на надання знань та розвиток 

умінь і навичок студентів щодо створення власних діалогів-розпитувань (див. 

підрозділ 2.3.).  

Приклад 1 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Diseases of the brain and nervous system. 

Підтема: Sharing professional expertise: reflecting on the symptoms of brain 

and neurological disorders. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо медичної лексики на позначення 

симптомів неврологічних захворювань у дітей та вдосконалення вмінь 

використання її у процесі створення власних діалогів під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань щодо обміну фаховими 

знаннями про симптоми та прояви хвороб нервової системи під час професійно 

орієнтованого спілкування з колегами-лікарями. 

Інструкція: a) Work with a partner. Study the picture «Signs of Cerebral Palsy 

in Infants up to 12 Month». Match the descriptions with the medical terms: 

Motor skill development delay: 

• Muscle bulk (muscle atrophy) 

• Muscle tone (increased/spasticity, 

decreased/flaccidity) 

• Loss of coordination (ataxia)  

• Abnormal gait 

• Involuntary movements (e.g., tremor) 

Seizure tendency Sensory loss 
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Impaired reflexes Delay in speech 

development 

Developmental delay 

 

 

(взято з ресурсу: https://www.welovecaring.com/?p=11705) 

Compare your ideas with other students. 

Use Key to check your ideas. 

What are the common symptoms for cerebral palsy in infants? Share your 

suggestions with a partner. 

Key: 

2 months and older 6 months and older 

 Motor skill 

development delay: 

muscle tone 

(decreased/flaccidity) 

 Motor skill 

development delay: 

muscle tone 

(increased/spasticity) 

 Motor skill 

development delay: 

muscle tone 

(decreased/flaccidity) 

 Motor skill 

development delay: muscle 

tone (increased/spasticity) 

 Motor skill 

development delay 

muscle tone 

(increased/spasticity) 

 Impaired 

reflexes 

 Impaired 

reflexes 

 Motor skill 

development delay: 

• muscle tone 

(increased/spasticity) 

• loss of coordination 

 

10 months and older 12 months and older 

 Motor skill 

development delay 
 Delay in 

speech development 

 Motor skill 

development delay 

Motor skill 

development delay: muscle 

tone (increased/spasticity, 
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decreased/flaccidity); 

loss of coordination (ataxia) 

 Motor skill 

development delay: 

muscle tone 

(increased/spasticity, 

decreased/flaccidity) 

 

 
Developmental delay 

Sensory loss 

 
Developmental 

delay 

 Delay in speech 

development 

Developmental delay 

b) Make up and act out a dialogue.  

Student A: you are an internship doctor. Ask a senior pediatric neurologist 

about symptoms of cerebral palsy in infants who are 2-month-old, 6-month-old, 10-

month-old, 12-month-old.  

Student B: you are a senior pediatric neurologist. Explain symptoms of cerebral 

palsy in infants of different ages to an internship doctor. 

You may start your dialogue in the following way:  

Student A: I read that the main symptom of cerebral palsy in 2-month-old 

infants is stiffness in the arms and legs. Is that right? 

Student B: Yes, you are right. This symptom refers to motor skill development 

delay and is characterized by muscle tone spasticity. … 

 

Приклад 2 (варіант методики A). 

Тема: Diseases of the cardiovascular system. 

Підтема: Symptoms of cardiovascular disorders. A check-up examination. 

Вид: умовно-комунікативна продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо створення власних професійно 

орієнтованих діалогів на основі заданої ситуації.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо проведення розпитувань про скарги пацієнта і симптоми хвороб серцево-

судинної системи під час проведення повторного огляду пацієнта.  

Інструкція: 

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work with a partner. Make up and a) Work with a partner. Make up, put 
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act out dialogues about a check-up 

medical examination. 

Student A: you are a cardiologist. Carry 

out a check-up examination of the 

patient who is recovering from a heart 

attack. Perform and comment on the 

following procedures: 

– carrying out general (visual) 

inspection; 

– taking pulse; 

– checking blood pressure; 

– auscultating the heart; 

– presence/absence of added sounds. 

Student B: you are a patient recovering 

from a heart attack. Answer the doctor’s 

questions and speak about your general 

well-being and residual symptoms. 

b) Present your dialogue. 

c) After listening to all dialogues, 

decide with the group what details 

should be preserved in the dialogues, 

what details should be omitted, what 

details should be added. Substantiate 

your points of view. 

 

down and act out dialogues about a 

check-up medical examination. 

Student A: you are a cardiologist. Carry 

out a check-up examination of the 

patient who is recovering from a heart 

attack. Perform and comment on the 

following procedures: 

– carrying out general (visual) 

inspection; 

– taking pulse; 

– checking blood pressure; 

– auscultating the heart; 

– presence/absence of added sounds. 

Your questions should be precise and 

brief. Avoid using professional medical 

terminology.  

Student B: you are a patient recovering 

from a heart attack. Answer the doctor’s 

questions and speak about your general 

well-being and residual symptoms. Your 

answers should be precise and detailed. 

b) Present your dialogue. 

c) After listening to all dialogues, 

decide with the group what details 

should be preserved in the dialogues, 

what details should be omitted, what 

details should be added. Make notes of 

the best ideas. Substantiate your points 

of view relying on the background 

medical knowledge and the previously 

completed tasks. 
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Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Before acting out a dialogue, write down a detailed conversation 

into your notebooks. 

➢ Avoid carrying out a real-life physical examination. 

➢ Listen attentively to the dialogues presented by other pairs of 

students. Make notes about ideas which are worth adding to your 

dialogue.  

 

Приклад 3  (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Infectious diseases. 

Підтема: Online Video Consultations with Foreign Specialists (COVID-19). 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо використання вузькопрофільної 

медичної термінології на позначення симптомів та проявів інфекційних 

захворювань під час професійно орієнтованого спілкування з колегами-

лікарями. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо проведення онлайн консультацій із закордонними колегами-медиками 

щодо проявів та особливостей перебігу інфекційних хвороб (на прикладі 

захворювання COVID-19). 

Інструкція: a) Watch two videos: 

«Coronavirus: When can I get the COVID-19 vaccine? – BBC News» 

(https://www.youtube.com/watch?v=lHVNvFX8Bfg) 

«Vaccine volunteer on his second injection» 

(https://www.youtube.com/watch?v=0XabBM2qhuQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=lHVNvFX8Bfg
https://www.youtube.com/watch?v=0XabBM2qhuQ
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(взято з ресурсу: https://www.google.com) 

b) Watch again and put down information about: 

– how many coronavirus vaccines are currently being developed; 

– the number of vaccine doses needed to stop the spread of coronavirus 

infection worldwide; 

– what percentage of world population should be vaccinated to develop 

herd immunity; 

– production capacity of coronavirus vaccines; 

– which countries and what categories of population will take priority in 

vaccination; 

– vaccination plans and procedures (the USA, Europe, China, Russia); 

– side effects of coronavirus vaccines. 

c) Work with a partner. Student A: you are an infectious disease physician 

who has just participated in the international online conference on the development of 

COVID-19 vaccines. Share your newly gained knowledge with your foreign 

colleague infectious disease physician in the online consultation. 

Student B: you are an infectious disease physician; ask your foreign colleague 

questions based on the information elicited in the videos. Ask for details and 

specifications. 

Swap roles and practice again. 

 

Приклад 4 (варіант методики А). 

Тема: Diseases of the brain and nervous system. 

Підтема: Sharing professional expertise: reflecting on the symptoms of brain 

and neurological disorders. 

Вид: комунікативна продуктивна вправа. 

https://www.google.com/
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Практична мета: надання знань та вдосконалення вмінь щодо ініціювання 

та організації фахової розмови про симптоми і прояви хвороб нервової системи. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо опису та порівняння симптомів неврологічних захворювань і розладів під 

час професійно орієнтованого спілкування.  

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) You are participants of the international medical workshop «Cerebral Palsy: 

Symptoms and Challenges». Talk about the following issues in the groups of three 

or four students: 

– movement problems; 

– development problems; 

– speech impediments; 

– sensory loss. 

Students A: you are experienced 

neurologists; you should share your 

knowledge with internship doctors. 

Students B: you are internship doctors; 

you should share your knowledge with 

your group and ask experienced 

neurologists if your suggestions are 

correct.  

b) Delegate one or two students to 

present the results of your conversation 

to the whole group. 

c) Compare your findings. What other 

disabilities and challenges do people 

with cerebral palsy face? 

Students A: you are experienced 

neurologists; you should share your 

knowledge with internship doctors. 

Avoid giving detailed explanations at 

the beginning of the conversation. Wait 

until internship doctors ask for your 

professional opinion. 

Students B: you are internship doctors; 

you should share your knowledge with 

your group and ask experienced 

neurologists if your suggestions are 

correct. Ask neurologists as many 

professional questions as you can. 

Make notes of your findings. Exclude 

information of secondary importance. 
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b) Delegate one or two students to 

present the results of your conversation 

to the whole group. Delegated students 

should make brief presentations (up to 

two minutes). 

c) Compare your findings with the 

whole group and make notes. What 

other disabilities and challenges do 

people with cerebral palsy face? Make 

notes. 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partners. 

➢ Do not interrupt your partners. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Your questions and answers should be detailed and well-reasoned. 

➢ Make notes of all generated ideas and summarize them. 

 

Таким чином, комплекс вправ формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища базується на основі визначених етапів навчання: 

підготовчо-орієнтаційного, структурно-комунікативного та завершального 

(рефлексійого), тобто послідовності виконання вправ, якої слід обов’язково 

дотримуватися. 

Oтже, у цьому підрозділі були визначені вимoги до комплексу вправ, а 

також створено комплекс вправ для формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища, тобто з урахуванням 

комунікативних і поведінкових стратегій представників ВККК і НККК. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Розділ присвячено аналізу принципів відбору та організації матеріалу для 

формування АПОК майбутніх лікарів; дослідженню впливу комунікативних та 

поведінкових стратегій представників ВККК і НККК на формування АПОК 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища; окресленню етапів 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів з урахуванням розбіжностей 

між представниками ВККК та НККК, які здобувають фах в умовах 

полікультурного академічного середовища; а також розробці комплексу вправ 

для формування АПОГ у говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних 

групах. 

Так у підрозділі 2.1 був зібраний, проаналізований та систематизований 

широкий спектр сучасних принципів відбору та організації навчальних 

матеріалів з урахуванням мети формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів у полінаціональних групах. Відібрані принципи були поділені на три 

категорії, а саме: 1) принципи відбору навчального матеріалу; 2) принципи 

організації навчального матеріалу; 3) сукупні принципи відбору та організації 

навчального матеріалу. Також було продемонстровано, що успішному 

формуванню АПОК майбутніх лікарів у полінаціональних групах сприяє 

реалізація відібраних і класифікованих нами принципів у межах основних та 

допоміжних підходів до навчання АМПС з урахуванням особливостей 

організації навчального процесу в умовах полікультурного середовища. 

У підрозділі 2.2 була обґрунтована комунікативна специфіка фахівців 

галузі охорони здоров’я, а також пояснено та структуровано розбіжності між 

лікарями та пацієнтами, які належать до ВККК і НККК, на рівнях культурної, 

вербальної та невербальної поведінки. Було вказано, що під час розробки 

комплексу вправ для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища необхідно враховувати відмінності поведінкових і 

комунікативних стратегій представників ВККК і НККК, проектуючи ці 

особливості на фахову специфіку медичної галузі. Окрім того, були 

виокремлені та проаналізовані три аспекти комунікації між лікарями і 
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пацієнтами, які відрізняються у ВККК і НККК, а саме: стосунки між лікарем і 

пацієнтом, комунікативні та поведінкові стратегії пацієнта, комунікативні та 

поведінкові стратегії лікаря. Внаслідок отриманих результатів зроблено 

висновок, що під час розробки методики навчання АПОГ майбутніх лікарів у 

полінаціональних групах варто розробити пам’ятки для представників ВККК 

щодо правил поведінки і комунікації під час виконання парних і групових 

завдань з АПОГ задля уникнення труднощів у процесі виконання вправ. 

У підрозділі 2.3 були визначені та пояснені основні підходи для навчання 

ДМ, а саме: дедуктивний та індуктивний. Враховуючи специфіку АПОГ 

лікарів, рівень мовної підготовки студентів полінаціональних груп та мету 

навчання АМПС майбутніх фахівців спеціальності «Медицина» (а саме 

сформувати АПОК для здійснення непідготовленого діалогу-розпитування у 

фахово орієнтованих ситуаціях спілкування з пацієнтами / їх представниками та 

колегами-медиками) індуктивний підхід був визначений пріоритетним. Також 

було створено модель формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища. Окрім цього, були вивчені методичні 

підходи до структури етапності роботи над усними висловлюванням і на їх 

основі сформульовані власні етапи формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів з урахуванням поведінкових особливостей представників ВККК та 

НККК. 

Метою першого (підготовчо-орієнтаційного) етапу є закладання бази для 

АПОГ, тобто підготовка до усного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування майбутніх лікарів. Другий етап (структурно-комунікативний) 

полягає у підведенні студентів до розуміння структури АПОГ лікарів і 

вироблення у них навичок автоматизованого використання цієї структури у 

типових ситуаціях АПОДМ медичної галузі. Під час третього (завершального 

(рефлексійного)) етапу студенти моделюють типові ситуації АПОГ, 

використовуючи фонові знання з фахових дисциплін та АМПС, а також 

проводять мовну і мовленнєву рефлексію з метою аналізу та пошуку шляхів 

оптимізації англомовної професійно орієнтованої комунікації.  
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Також пояснено, що методика формування АПОК майбутніх лікарів у 

ДМ вимагає використання великої кількості інтерактивних методів і технологій 

навчання, а саме рольових та ділових ігор, «кооперативного навчання», 

«мозкового штурму», «проблемного навчання» та «круглого столу». 

Особливості впровадження зазначених методів і технологій під час формування 

АПОК майбутніх лікарів у ДМ в умовах полікультурного середовища були 

висвітлені окремо. 

На основі попередньо визначених етапів у підрозділі 2.4 було 

представлено комплекс вправ, який враховує мету навчання АПОГ студентів 

спеціальності «Медицина» та розбіжності між представниками ВККК і НККК. 

Наступний розділ нашого дослідження буде присвячено організації, 

проведенню експерименту серед інтернаціональних студентів спеціальності 

«Медицина» та інтерпретації його результатів.   

Основні положення розділу 2 викладено у публікаціях автора (Вайнагій, 

2020b, 2020c, 2020d), а результати втілено у навчальному посібнику з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для англомовних 

іноземних студентів медичних спеціальностей ЗВО (Vainagii, 2020). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  

В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

3.1. Підготовка та проведення експериментального навчання 

 

Метою цього підрозділу є перевірка ефективності розробленої у 

попередньому розділі методики формування АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища та доцільності її впровадження у 

навчальний процес студентів полінаціональних груп, що передбачає 

проведення методичного експерименту. 

Під час підготовки, організації та проведення експерименту ми 

керувалися центральними принципами теорії методичного експерименту, які 

були обґрунтовані у дослідженнях таких науковців як В. Беспалько (1968), 

І. Бикова (1999), В. Бухбіндер (1971), П. Гурвич (1980),  М. Ляховицький (1981), 

В. Шейко та Н. Кушнаренко (2008), Е. Штульман (1971; 1980; 1982) та ін. 

Загальні і партикулярні питання експерименту в методиці навчання іноземних 

мов вперше були висвітлені у працях В. Артьомова (Артёмов, 1947), І. Карпова 

(Карпов, 1947; 1948), В. Цетліна (Цетлин, 2005) та ін. 

Спираючись на основні положення праць Е. Штульмана (1971; 1980; 

1982), методичним експериментом можна вважати комплексний та 

багатокомпонентний метод перевірки висунутої гіпотези, котрий є ієрархічно 

організованим структурно-системним процесом, і в основі якого перебуває 

контрольоване навчання певного предмету.  

За П. Гурвичем (1980, с. 39-40), методичний експеримент може бути 

успішно реалізованим лише за умови спільної злагодженої діяльності учасників 

експерименту (студентів) та експериментатора (викладача) задля вирішення 

певної методичної проблеми. Невід’ємними ознаками експерименту є: 1) точна 
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обмеженість у часі (тобто визначення конкретних часових рамок між початком 

і завершенням проведення експерименту); 2) наявність попередньо 

сформульованої гіпотези; 3) наявність чітко розроблених плану та 

організаційної структури, котрі відповідають висунутій гіпотезі; 4) можливість 

ізольованого обліку методичного впливу фактору, який досліджують; 

5) вимірювання вихідного і заключного стану знань, умінь і навичок, котрі є 

релевантними для проблеми дослідження та відповідають специфіці і цілям 

експерименту. 

План методичного експерименту має містити наступні компоненти: 

1) мету і завдання експерименту; 2) місце і час проведення експерименту та 

його обсяг; 3) характеристику учасників експерименту; 4) опис матеріалів, 

використаних у процесі проведення експерименту; 5) опис методики 

проведення та методів експерименту; 6) опис етапів проведення експерименту; 

6) опис методики обробки результатів експерименту (Гераскевич, 2013, с. 112). 

Усі визначені компоненти необхідно відображати під час представлення 

результатів експериментального дослідження (див. Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Схема представлення результатів експериментального дослідження у 

методиці навчання іноземних мов 

 

Організація та проведення експерименту здійснювалися нами з 

урахуванням етапів проведення методичного експерименту, запропонованих 

М. Ляховицьким (1981), а саме:  

1. Мета і 
завдання 

експерименту

2. Місце та час 
проведення, обсяг 

експерименту

3. 
Характеристика 

учасників 
експеримету

4. Опис 
матеріалів 

експерименту

5. Опис методики 
проведення 

експерименту

6. Опис етапів 
проведення 

експеримнту 

7. Опис методики 
обробки 

результатів 
експерименту
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1) організації експерименту, яка включає визначення завдань 

експерименту, формулювання гіпотези, селекцію та організацію навчальних 

матеріалів, відбір учасників експерименту;  

2) реалізації експерименту, тобто проведення 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів, а також 

безпосередньо експериментального навчання;  

3) констатування експерименту; 

4) інтерпретації експерименту, до якої належать обробка отриманих 

даних, формулювання висновків та аналіз отриманих результатів. 

Насамперед розглянемо перший етап – організацію експерименту. 

Ключове значення під час цього етапу має формулювання гіпотези, тобто 

науково обґрунтованого припущення, яке висувається для пояснення певних 

явищ та потребує подальшої експериментальної і теоретичної перевірки. 

Розвиток (формулювання) гіпотези відбувається у три етапи: 

1) зародження гіпотези; 

2) визначення фундаментальних положень гіпотези та наслідків, які з 

них випливають; 

3) перевірка наслідків на основі зв’язку з даними експерименту та 

спостереження (Бухбіндер, 1971, с. 38-39). 

Перейдемо до огляду кожного з етапів розвитку гіпотези. Як було 

зазначено, першим етапом є зародження гіпотези. 

Проведений нами аналіз методичної літератури щодо навчання говоріння 

загалом та АПОДМ зокрема, а також спостереження за перебігом навчального 

процесу студентів ІІ курсу спеціальності «Медицина» у полінаціональних 

групах дозволили дійти висновку, що на сучасному етапі не існує жодної 

науково-обґрунтованої методики формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища, а відтак – і методики, яка б 

враховувала відмінності між представниками ВККК і НККК. 

Внаслідок детального вивчення праць вітчизняних і зарубіжних науковців 

у галузі методики навчання, педагогіки та лінгвістики, а також проведення 
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анкетування серед лікарів-практиків, нам вдалося сформулювати наступні 

положення: 

1) провідним видом говоріння лікарів є ДМ, яке у своїй повсякденній 

фаховій діяльності використовують 98% лікарів, а найпоширенішим 

різновидом діалогу у медичній галузі є діалог-розпитування, котрим 

послуговуються 84% респондентів (див. Додаток Б. 1); 

2) навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування є інтегративною частиною загального процесу формування 

АПОК у говорінні майбутніх лікарів під час занять з АМПС на ІІ курсі, позаяк 

якісна підготовка висококваліфікованих фахівців галузі медицини неможлива 

без формування відповідної компетентності у ДМ задля проведення адекватної 

ефективної комунікації з колегами-медиками та пацієнтами / їх 

представниками; 

3) навчання говоріння студентів полінаціональних груп спеціальності 

«Медицина» на ІІ курсі повинно здійснюватися з урахуванням розбіжностей 

комунікативних і поведінкових стратегій представників ВККК та НККК, а 

також відповідно до трьох етапів формування АПОК у говорінні (див. підрозділ 

2.3); 

4) навчання говоріння студентів полінаціональних груп спеціальності 

«Медицина» на ІІ курсі необхідно здійснювати на основі методично 

обґрунтованого комплексу вправ, створеного із урахуванням категорії 

контекстності культур студентів, представлених у групі. 

Перейдемо до другого етапу розвитку гіпотези – визначення 

фундаментальних положень гіпотези та наслідків, які з них випливають. Беручи 

до уваги все вищезазначене, ми сформулюали таку гіпотезу методичного 

експерименту: високого рівня сформованості АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища можна досягти за умови 

організації навчання на основі спеціально відібраного, структурованого та 

розробленого комплексу вправ, у якому враховані розбіжності між 

комунікативними і поведінковими стратегіями представників 

висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації. 
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Відтак, метою експериментального дослідження стала перевірка 

означеної гіпотези, а саме результативності розробленої методики формування 

АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища, 

зокрема, доцільності застосування створеного комплексу вправ.  

Реалізація експериментальної перевірки сформульованої вище гіпотези 

проводилася у чотирьох експериментальних групах протягом ІІ семестру 2019-

2020 н. р. В експерименті взяли участь 72 студенти IІ курсу медичного 

факультету №2 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», які здобувають 

вищу освіту за спеціальністю 222 «Медицина» (освітня програма «Лікувальна 

справа») у полінаціональних групах. Важливо зауважити, що шляхом 

попереднього спостереження для експерименту були відібрані полінаціональні 

групи, студенти яких мали найбільш виражені ознаки носіїв ВККК та НККК. Ця 

умова була важливою для доведення ефективності методики формування АПОК 

в говорінні, у якій враховані відмінності між представниками ВККК і НККК у 

процесі формулювання умов завдань та поясненні правил їх виконання.  

Поставлена мета обумовила визначення наступних завдань: 

1) обґрунтувати критерії оцінювання вмінь студентів вести 

англомовний медичний професійно орієнтований діалог-розпитування; 

2) обрати полінаціональні групи студентів, які братимуть участь в 

експериментальному дослідженні; 

2) підготувати матеріали для перевірки рівня сформованості у студентів 

полінаціональних груп спеціальності «Медицина» АПОК в ДМ; 

3) провести передекспериментальний зріз для визначення рівня 

сформованості АПОК в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних групах 

(на прикладі фахово орієнтованого діалогу-розпитування);  

4) провести експериментальне навчання на основі комплексу вправ, 

розробленого з урахуванням розбіжностей комунікативних і поведінкових 

стратегій представників ВККК та НККК;  

5) провести післяекспериментальний зріз для визначення підсумкового 

рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних 

групах (на прикладі фахово орієнтованого діалогу-розпитування);  
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6) інтерпретувати результати експериментального навчання. 

Відповідно до висунутої гіпотези, основним об’єктом експериментального 

навчання є розроблена методика навчання АПОГ (на прикладі професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування у медичній галузі). 

За класифікацією П. Гурвича (1980, с. 26-32), проведений експеримент 

був базовим, горизонтально-вертикальним, природнім, відкритим односерійним 

методичним експериментом.  

Вертикальний характер експерименту дозволив дійти висновку щодо 

загальної ефективності розробленої методики. Горизонтальний характер дав 

змогу перевірити ефективність двох способів організації навчання (з 

урахуванням відмінностей між представниками ВККК та НККК і без 

урахування цих розбіжностей). Природність експерименту полягала у тому, що 

експериментальне навчання було інтегрованим у загальний навчальний процес 

в межах навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська мова)» у рамках аудиторних годин, виділених на формування 

АПОК майбутніх лікарів. Учасниками експерименту були всі студенти 

полінаціональних експериментальних груп. Відкритість експерименту 

передбачала можливу варіативність запропонованого навчального матеріалу, 

відсоткового співвідношення різноманітних груп вправ, спрямованих на 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища (на прикладі фахово орієнтованого діалогу-розпитування). Також 

відкритість проведеного експериментального навчання виявлялася у залученні 

до участі в експерименті студентів, які репрезентують велику кількість ВККК 

та НККК (представники понад 20 країн (див. Додаток Х) взяли участь у 

методичному експерименті). 

На думку В. Цетліна (2005, с. 8), окрім результатів навчання, 

обов’язковими складовими методичного експерименту є неварійовані та 

варійовані умови навчання. 

Проведене експериментальне дослідження включало такі неварійовані 

умови: 
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1) склад полінаціональних експериментальних груп ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 та 

ЕГ-4 по 18 осіб у кожній групі; 

2) тривалість експериментального навчання, яка залежала від 

загальної кількості аудиторних годин, відведених на вивчення АМПС на 

другому курсі спеціальності «Медицина» медичного факультету №2 ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; 

3) експериментатора; 

4) завдань перед- і післяекспериментальних зрізів та 

експериментального навчання. 

Варійованою умовою стало співвідношення кількості вправ для 

формування АПОК в говорінні на основі фахово орієнтованого діалогу-

розпитування з урахуванням розбіжностей комунікативних і поведінкових 

стратегій представників ВККК та НККК з етапами формування АПОК у 

говорінні. 

Було запропоновано два варіанти організації процесу навчання 

англомовного фахово орієнтованого діалогу-розпитування, яким традиційно 

послуговуються практикуючі лікарі. Варіант методики А передбачає 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища на основі трьох етапів – підготовчо-орієнтаційного, структурно-

комунікативного та завершального (рефлексійного). Також варіант А враховує 

комунікативні і поведінкові відмінності між представниками ВККК і НККК. 

Варіант методики Б містить ті ж три етапи навчання АПОГ у говорінні, але у 

ньому не враховані розбіжності між представниками ВККК і НККК. 

З метою визначення вихідного та досягнутого рівнів сформованості 

АПОК в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних групах було необхідно 

провести передекспериментальний та післяекспериментальний зрізи першої та 

другої моделей експериментального навчання, результати яких оцінювалися за 

певними критеріями. Науковці традиційно застосовують різні підходи до 

оцінювання рівня сформованості АПОК у мовленні. Однак більшість 

методистів (Миролюбов, 1999; Ніколаєва, 2002; Скляренко и др., 1988 та ін.) 

схиляються до думки, що основні критерії оцінки сформованості АПОК 
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повинні співвідноситися з кінцевою метою навчання і відображати знання, 

навички та вміння, на розвиток яких спрямоване навчання. Теоретичний аналіз 

питання критеріїв оцінювання рівня сформованості АПОК у говорінні 

підтвердив, що основним критерієм оцінювання рівня сформованості АПОК є 

вдале виконання поставленого комунікативного завдання з адекватним та 

дієвим використанням у ньому мовних, позамовних і мовленнєвих засобів 

(Миролюбов и др., 2003; Ніколаєва, 2002). Під час визначення критеріїв 

оцінювання нами було взято за основу науково-методичні розробки вчених, 

котрі у своїх працях розробляли критерії оцінювання іншомовних знань, 

навичок та умінь саме в усному мовленні (Бориско, 1988; Бухбіндер, 1971; 

Скляренко, 2014; Черниш, 2013; Bailey, 2005; Underhill, 1998 та ін.). 

У сучасній методиці навчання іноземних мов прийнято виділяти якісні 

(основні) та кількісні (достаткові) критерії оцінювання іншомовних 

висловлювань з відповідними показниками, що взаємодіють один з одним. До 

найпоширеніших якісних показників оцінювання ДМ належать: 

1) ситуативність (тобто відповідність комунікативній ситуації); 2) мовна 

правильність; 3) різноманіття діалогічних єдностей; 4) вживання особливих 

мовленнєвих одиниць (Петранговська, 2004, с. 202-207) тощо. Серед кількісних 

критеріїв оцінювання основними є: 1) обсяг висловлювання; 2) темп 

висловлювання; 3) використання мовних та мовленнєвих одиниць, які є 

характерними для певної мовленнєвої ситуації (Петращук, 2005, с. 39). 

Для оцінювання рівня сформованості АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища ми відібрали наступні критерії: 

ситуативність (відповідність змісту висловлювання професійно орієнтованій 

комунікативній ситуації), відповідність комунікативної поведінки, 

реактивність, обсяг висловлювання, відносна правильність мовлення.  

Критерій ситуативності (відповідності змісту висловлювання 

професійно орієнтованій комунікативній ситуації) був обраний, позаяк 

навчання АПОГ майбутніх лікарів відбувається на основі типових ситуацій 

фахового спілкування медичної галузі, що відповідає основним принципам 

комунікативного підходу до навчання іноземних мов (Ніколаєва, 2013, с. 123). 
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Урахування ситуативності під час формування АПОК у говорінні дозволяє не 

лише зрозуміти систему стосунків між учасниками комунікації, але й набути 

знань щодо мовленнєвих засобів, які забезпечують ефективний процес обміну 

інформацією у певній ситуації англомовного професійно орієнтованого 

спілкування. 

Критерій відповідності комунікативної поведінки визначає, наскільки 

АПОГ студентів відповідає загальноприйнятим нормам корпоративної 

медичної етики. Також названий критерій покликаний оцінити комунікативні і 

поведінкові стратегії учасників спілкування з точки зору прояву у них ознак, 

характерних для ВККК та НККК. Найвищого показника за даним критерієм 

можна досягти за умови, якщо рівні культурної, вербальної і невербальної 

поведінки студента жодним чином не демонструють його приналежність до 

ВККК або НККК.  

Критерій реактивності визначає, наскільки швидкими та змістовними є 

відповіді учасників діалогу-розпитування. Студент, який виконує роль лікаря, 

повинен ставити чіткі короткі запитання пацієнту / представнику пацієнта та 

змістовно відповідати на поставлені запитання, його реакція на репліки 

партнера повинна бути адекватною (наприклад, вираження емпатії як реакція 

на почуті скарги). Студент, котрий виконує роль пацієнта / представника 

пацієнта, повинен чітко відповідати на запитання лікаря, детально описувати 

скарги, симптоми, перебіг хвороби тощо, надавати лише ту інформацію, яка 

безпосередньо стосується теми діалогу. 

Критерій обсягу висловлювання дозволяє адекватно оцінити кількість 

реплік, необхідних для повноцінного виконання вправи в залежності від 

поставленого завдання та етапу формування АПОК в говорінні. Так, на 

підготовчо-орієнтаційному етапі обсяг висловлювань буде значно меншим, ніж 

на завершальному (рефлексійному) етапі. Також даний критерій дозволяє 

диференціювати обсяг висловлювання лікаря і пацієнта. Наприклад, під час 

першого візиту лікар ставитиме короткі чіткі запитання пацієнту для уточнення 

симптомів та скарг, у той час як пацієнт може детально описувати перебіг 

хвороби. Тобто обсяг висловлювань пацієнта буде більшим за обсяг 
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висловлювань лікаря. Під час повторної консультації буде спостерігатися 

обернена ситуація: лікар інтерпретуватиме результати отриманих аналізів та 

обстежень, буде надавати пояснення та інструкції щодо процедури лікування; 

пацієнт, у свою чергу, буде ставити короткі уточнюючі запитання і / або 

виражати ставлення до почутого. Тобто висловлювання лікаря будуть набагато 

обʼємнішими за висловлювання пацієнта. 

Критерій відносної правильності мовлення дозволяє оцінити якість 

лексичного, фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань, а також те, якою мірою процес продукування реплік відповідає 

вимогам АПОДМ у медичній галузі. 

Вимоги до розподілу балів за кожним критерієм вміщені у Додатку Т. 

Відтак максимальна кількість балів, яку міг отримати студент, становила 

25 балів (максимальний бал кожного критерію становив «5»). 

Необхідно пояснити, за якими формулами буде вираховуватися 

коефіцієнт навченості для усіх визначених вище критеріїв, а також, які саме 

показники будуть братися до уваги. 

Першочерговим для майбутніх лікарів є формувати висловлювання, зміст 

яких відповідає заданим професійно орієнтованим комунікативним ситуаціям 

ділового спілкування. Критерій ситуативності (або критерій відповідності 

змісту висловлювання професійно орієнтованій комунікативній ситуації) 

використовується для перевірки вмінь майбутнього лікаря оформити своє 

англомовне професійно орієнтоване висловлювання відповідно до ситуації 

спілкування і мети висловлювання, вміння встановити контакт з пацієнтом, 

спонукати пацієнта до дій (наприклад, чітко ставити запитання щодо скарг і 

симптомів пацієнта, детально пояснювати процедуру лікування тощо), 

активізувати увагу пацієнта тощо. Якщо студент виконує роль пацієнта / його 

представника, то він так само повинен оформити своє висловлювання 

відповідно до ситуації спілкування і мети висловлювання, активізувати увагу 

лікаря шляхом зазначення причини звернення (зазначення чітких скарг і / або 

чіткого опису симптомів хвороби). Цей критерій визначається відношенням 

кількості фраз, які забезпечують управління ситуацією, спрямованість і 
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адаптивність мовлення, до загальної кількості фраз (Бориско, 1988). Коефіцієнт 

ситуативності обчислюється за формулою: 

К =  
х−х₁

х
, 

де х – загальна кількість фраз, а х1 – кількість неточних, незавершених 

або ситуативно недоречних реплік (Дьячкова, 2014, с. 63). 

Критерій відповідності комунікативної поведінки дозволяє оцінити ДМ 

студентів з точки зору відповідності їх комунікативної (вербальної і 

невербальної) поведінки тій ролі, яку їм запропоновано виконувати (лікар або 

пацієнт / представник пацієнта). Важливою умовою тут є дотримання 

загальноприйнятих норм корпоративної поведінки у галузі медицини без 

вербальних та невербальних проявів, характерних виключно для ВККК або 

НККК, з метою уникнення непорозумінь у процесі здійснення спілкування. 

Зазначений критерій є спільним для студента, який виконує роль лікаря, та для 

студента, який виконує роль пацієнта / його представника, під час АПОДМ. 

Коефіцієнт відповідності комунікативної поведінки визначається за формулою: 

К =  
х₁

х
, 

де х1 – кількість фраз, які відповідають комунікативним вимогам ролі, 

котру виконує студент, а х – загальна кількість речень. 

Урахування критерію реактивності (Дьячкова, 2014, с. 63) передбачає 

перевірку рівня сформованості умінь підтримувати спілкування, зокрема, 

відповідати на поставлені питання співрозмовника (для лікаря – реагувати на 

запитання, коментарі пацієнта / представників пацієнта або колеги-медика; для 

пацієнта / його представників – давати швидку та чітко окреслену відповідь на 

запитання і уточнення лікаря), швидко реагувати на його репліки, 

використовуючи репліки, що мають різні комунікативні функції, коментувати, 

пояснювати, робити припущення, висловлювати власне ставлення до реплік 

партнера тощо. Пропонуємо вираховувати коефіцієнт реактивності за 

формулою, яка вже була використана нами раніше: 

К =  
х₁

х
, 
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де х – загальна кількість реплік, а х1 – кількість фраз, які вказують на 

адекватну реакцію на репліку співрозмовника і сприяють розумінню 

комунікативного наміру мовця. 

Критерій обсягу висловлювання дозволяє оцінити, чи запропонована 

комунікативна ситуація АПОДМ є розкритою сповна і вираховується за 

формулою: 

К =  
х−х₁

х
, 

де х – загальна кількість реплік, а х1 – кількість неточних, незавершених 

або ситуативно недоречних реплік. 

При цьому важливо пам’ятати, що обсяг висловлювання 

варіюватиметься в залежності від етапу формування АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів та поставленого комунікативного завдання. Так на 

підготовчо-орієнтаційному етапі обсяг висловлювань буде найменшим, адже 

студенти практикують професійно орієнтовані міні-діалоги на основі сталих 

кліше у спрощених формах рольових і ділових ігор під час виконання умовно-

комунікативних вправ. Відповідно на завершальному (рефлексійному) етапі 

обсяг висловлювання буде найбільшим, позаяк студенти моделюють типові 

ситуації АПОГ під час виконання комунікативних вправ. 

Критерій відносної правильності мовлення оцінюється шляхом  

підрахунку лексичних, фонетичних, граматичних та стилістичних помилок за 

формулою:   

К =  
х₁

х
, 

де х – загальна кількість лексичних, фонетичних, граматичних та 

стилістичних помилок у АПОДМ майбутніх лікарів, а х1 – кількість фраз, які 

вказують на адекватну реакцію на репліку співрозмовника і сприяють 

розумінню комунікативного наміру мовця. Важлива увага приділяється вмінню 

вимовляти вузькопрофільні анатомічні та клінічні терміни греко-латинського 

походження, а також обирати специфічні професійні медичні терміни або їх 

розмовні еквіваленти в залежності від особи співрозмовника – колега-медик або 
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пацієнт / його представник відповідно та запропонованого фахово 

орієнтованого контексту.  

Позаяк максимальна кількість балів за кожним із указаних критеріїв 

становить «5», а максимальний коефіцієнт навченості дорівнює «1», 

пропонуємо наступну шкалу визначення коефіцієнта навченості в балах (див. 

Табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Шкала визначення коефіцієнта навченості АПОГ  

майбутніх лікарів у балах 

Кількість 

балів 

0 1 2 3 4 5 

Коефіцієнт 

навченості 

0 – 0,15 0,16 – 0,32 0,33 – 0,49 0,50 – 0,66 0,67 – 0,83 0,84 – 1 

 

Також варто зазначити, що виконання запропонованих завдань вважалося 

незадовільним, якщо «коефіцієнт навченості» становив менше 0,7.  

Отже, у підрозділі було розглянуто процес підготовки до проведення 

методичного експерименту, а саме: визначено мету та завдання 

експериментального дослідження, сформульовано гіпотезу, окреслено об’єкт 

експериментального навчання, варійовану та неварійовані умови дослідження, 

а також представлено схему оцінювання рівня сформованості АПОК у 

говорінні майбутніх лікарів на прикладі англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування. 

У наступному підрозділі ми перейдемо до аналізу етапів реалізації 

експерименту та інтерпретації його результатів. 

 

3.2. Аналіз та  інтерпретація отриманих результатів 

 

Розроблена методика формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища потребує перевірки її ефективності. Саме 

тому опис організації та проведення методичного експерименту, а також 

інтерпретація отриманих результатів є метою цього підрозділу.  
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В основу підготовки, організації та проведення експериментального 

навчання покладені провідні положення теорії методичного експерименту, 

розробленої В. Беспальком (Беспалько, 1968), І. Биковою (Бикова, 1999), 

В. Бухбіндером (Бухбіндер, 1971), П. Гурвичем (Гурвич, 1980), 

М.  Ляховицьким (Ляховицкий, 1981) та ін. 

Експериментальне навчання у чотирьох групах (див. підрозділ 3.1), до 

складу яких входили представники ВККК і НККК, проводилося за двома 

варіантами методики. У двох перших експериментальних групах (ЕГ-1 та ЕГ-2) 

навчання проводилося за варіантом методики А, яка передбачає врахування 

відмінностей між ВККК та НККК під час формулювання алгоритму завдань і 

надання інструкцій для їх виконання. У двох наступних групах (ЕГ-3 та ЕГ-4) 

експериментальне навчання проводилося за варіантом методики Б, у якому не 

взяті до уваги відмінності на рівнях культурної, вербальної і невербальної 

поведінки між студентами, котрі належать до ВККК і НККК. Указані моделі 

детально описані у підрозділі 2.4 нашого дослідження.   

Експериментальне навчання складалося з 22 аудиторних занять 

(44 аудиторні години) і 36 годин самостійної роботи та проходило у формі двох 

змістових модулів з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська мова)». 

Нами була обрана наступна структура проведення експерименту, яка 

складається з трьох етапів: передекспериментального зрізу, власне 

експериментального навчання та післяекспериментального зрізу (див. 

Табл. 3.2). Успішність виконання завдань оцінювалася у балах за визначеними 

раніше критеріями (див. підрозділ 3.1).  
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Таблиця 3.2  

Структура експерименту з формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 

Етап  

експерименту 

Мета етапу Час  

прове-

дення 

Кількість 

аудитор-

них годин 

Кількість 

груп 

Передекспери-

ментальний 

зріз 

Визначення рівня сформованості 

АПОК в говорінні, навичок і 

вмінь ведення англомовного ме-

дичного професійно орієнтова-

ного діалогу-розпитування. 

Лютий 

2020 р. 

 

2 ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

ЕГ-4 

Експеримента-

льне навчання 

 

Впровадження розробленої мето-

дики навчання АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полі-

культурного середовища із вико-

ристанням комплексу вправ, роз-

робленого  з урахуванням розбіж-

ностей комунікативних і поведін-

кових стратегій представників 

ВККК та НККК. 

Лютий 

2020 р. 

– червень 

2020 р.  

40 ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

ЕГ-4 

Післяекспери-

ментальний 

зріз 

Визначення досягнутого рівня 

сформованості АПОК в гово-

рінні, умінь ведення англомов-

ного медичного професійно оріє-

нтованого діалогу-розпитування. 

Червень 

2020 р.  

2 ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

ЕГ-4 

 

Перед початком експериментального навчання було проведено 

передекспериментальний зріз, який містив одне завдання (див. Додаток М). У 

Таблиці 3.3 представлені середні показники передекспериментального зрізу. 

Таблиця 3.3 

Середні показники передекспериментального зрізу  

для визначення рівня сформованості АПОК у говорінні майбутніх лікарів  

в умовах полікультурного середовища 

Індекс  

групи 

Середній показник коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу 

ЕГ-1 0,64 

ЕГ-2  0,65 

ЕГ-3 0,63 

ЕГ-4 0,62 
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Таблиця 3.3 демонструє, що рівень сформованості АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів, які навчаються у полінаціональних групах, є недостатнім. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що рівень сформованості 

необхідних навичок та розвитку вмінь в усіх групах є приблизно однаковим і 

відповідає балу «3», що є менше мінімального коефіцієнта навченості «0,7» 

(див. підрозділ 3.1).  

Аналіз результатів передекспериментального зрізу дозволив дійти 

висновків, що основними поміченими недоліками АПОГ студентів були: 

1. Низький рівень розвитку вмінь формування змісту висловлювання 

відповідно до заданої англомовної професійно орієнтованої комунікативної 

ситуації медичної галузі. 

2. Обмежене використання фахової медичної лексики. 

3. Невміння здійснювати вибір професійних медичних термінів або їх 

розмовних еквівалентів в залежності від особи співрозмовника (фахівця 

медичної галузі або пацієнта / його представників). 

4. Незнання граматичних особливостей медичних термінів греко-

латинського походження (наприклад, утворення форм множини і похідних) та 

специфіки їх вживання. 

5. Невідповідність комунікативної поведінки: 

а) невідповідність комунікативної поведінки загальноприйнятим нормам 

корпоративної медичної етики; 

б) демонстрація чітко вираженої приналежності студента до ВККК або 

НККК на рівнях культурної, вербальної і невербальної поведінки, яка 

призводить до непорозумінь та конфліктів між виконавцями завдання у парі або 

групі. 

6. Недостатня сформованість психофізіологічних механізмів АПОГ 

(недостатньо розвинене вміння оперативно та чітко реагувати на репліку 

партнера). 

7. Недостатній обсяг висловлювань відповідно до заданої англомовної 

професійно орієнтованої комунікативної ситуації і / або ролі (лікаря чи пацієнта 

/ його представника). 



189 

Більш вичерпні результати передекспериментального зрізу представлені у 

Таблиці 3.4, а повну інформацію щодо передекспериментального зрізу надано у 

Додатку П.  

Таблиця 3.4 

Середні результати передекспериментального зрізу  

за визначеними критеріями 
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ЕГ-1 2,9 2,6 3,4 3,2 3,8 

ЕГ-2 3,1 2,7 3,5 3,3 3,7 

ЕГ-3 2,9 3,0 3,3 3,1 3,6 

ЕГ-4 2,7 2,6 3,4 3,2 3,7 

 Максимальні бали за критеріями 

5 5 5 5 5 

 

Таким чином, проведення передекспериментального зрізу допомогло 

виявити труднощі, з якими стикнулися студенти полінаціональних груп під час 

виконання запропонованих завдання з АПОГ. Результати 

передекспериментального зрізу підтвердили необхідність застосування 

попередньо розробленого комплексу вправ, у якому враховані розбіжності між 

ВККК та НККК (див. підрозділ 2.4), як засобу формування АПОК у говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. 

Наступний етап передбачав проведення власне експериментального 

навчання, метою якого було перевірити ефективність запропонованого 

комплексу вправ за двома методиками. Студенти ЕГ-1 та ЕГ-2 навчалися за 

методикою, яка враховувала відмінності між ВККК та НККК (варіант 

методики А). Студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 навчалися за звичайною методикою, котра 

не передбачала врахування особливостей ВККК та НККК (варіант методики Б).  
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По завершенню експериментального навчання був проведений 

післяекспериментальний зріз (див. Додаток Н) з метою перевірки 

досягнутого рівня сформованості АПОК в говорінні студентів спеціальності 

222 «Медицина», які навчаються у полінаціональних групах. Аналіз результатів 

післяекспериментального зрізу продемонстрував, що студенти усіх чотирьох 

груп мають вищі показники рівня сформованості АПОК у говорінні та 

засвідчують приріст коефіцієнту навченості (див. Додатки Р, Р. 1, Р. 2, Р. 3, 

Р. 4). Однак приріст за усіма критеріями, а також середній показник 

коефіцієнту навченості за результатами післяекспериментального зрізу 

виявляється вищим у ЕГ-1 та ЕГ-2, які навчалися за варіантом методики А (див. 

Табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Середні показники перед- та післяекспериментального зрізів для 

визначення рівня сформованості АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища 

Індекс 

групи 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 

передекспериментального зрізу 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 

післяекспериментального зрізу 

 

П
р

и
р

іс
т
 

ЕГ-1 

 

0,63 

 

 

 

0,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,23 

 ЕГ-2 

 

 

 

0,65 

 

0,90 0,25 

ЕГ-3 0,63 0,80 0,17 

ЕГ-4 0,62 0,78 0,16 

 

Проаналізуємо прирости коефіцієнта навченості за окремими критеріями. 

Найбільший приріст спостерігається за критеріями «відповідність 

комунікативної поведінки» та «ситуативність (відповідність змісту 

висловлювання англомовній професійно орієнтованій комунікативній 

ситуації)». Приріст коефіцієнта навченості також наявний за критеріями 

«реактивність», «обсяг висловлювання» та «відносна правильність мовлення». 

При цьому приріст коефіцієнта навченості за критеріями «відповідність 

комунікативної поведінки» та «ситуативність (відповідність змісту 

висловлювання англомовній професійно орієнтованій комунікативній 
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ситуації)» у ЕГ-1 та ЕГ-2 значно перевищує приріст за аналогічними 

критеріями у ЕГ-3 та ЕГ-4 завдяки включенню до комплексу вправ у варіанті 

методики А алгоритму виконання завдань, у якому враховані відмінності на 

рівнях культурної, вербальної і невербальної поведінки між студентами, котрі 

належать до ВККК і НККК, а також особливою увагою до пояснення заданої 

ситуації АПОГ медичної галузі та включенню після умов вправ пам’яток для 

представників ВККК щодо правил поведінки під час виконання завдання. 

Отримані результати наведенні у Додатку С. 

Результати даних, представлених у Додатку С, свідчать про те, що 

студенти ЕГ-1 та ЕГ-2 за В. Беспальком (Беспалько, 1968, с. 52-69) досягли 

значно вищого рівня сформованості АПОК в говорінні у порівнянні зі 

студентами ЕГ-3 та ЕГ-4, що свідчить про найвищу результативність комплексу 

вправ із додаванням алгоритму, у якому враховані розбіжності між 

представниками ВККК і НККК (варіант методики А) та доцільність його 

впровадження у навчальний процес студентів полінаціональних груп. 

Як бачимо з Таблиці 3.5, існує суттєва розбіжність між середніми 

коефіцієнтами сформованості АПОК в говорінні у ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4. Відтак 

виникає необхідність перевірити результати методичного експерименту за 

допомогою методів статистичної обробки даних. 

Для перевірки достовірності отриманих результатів експериментального 

навчання спершу використаємо t-критерій Стьюдента, який, як правило, 

застосовують для перевірки рівності середніх значень у двох вибірках 

(Лемешко, 2018, с. 86). У нашому випадку – це перевірка рівності середніх 

значень у ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4 за результатами передекспериментального і 

післяекспериментального зрізів. 

Спочатку перевіримо рівність середніх значень у вибірках ЕГ-1,2 і ЕГ-3,4 

за результатами передекспериментального зрізу. Для проведення порівняння 

рівності середніх значень у двох вибірках сформулюємо дві гіпотези: 

1. Н0: рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) перевищує 

рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 
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2. Н1: рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) не перевищує 

рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 

Крок 1. 

Обчислюємо середнє арифметичне значення показника рівня 

сформованості АПОК у говорінні студентів ЕГ-1,2 (вибірка 1) та студентів    

ЕГ-3,4 (вибірка 2) за результатами передекспериментального зрізу у межах 

25 балів (див. Додаток П); стандартне відхилення і кількість студентів у ЕГ-1,2 

та ЕГ-3,4 (див. Додаток П) – див. Табл. 3.6. 

Стандартне відхилення у кожній вибірці вираховуємо за формулою 

(Володин, 2006, с. 59):  

𝜎𝑥 = √𝐷𝑥
 , 

де σ – стандартне відхилення; D – дисперсія. 

Таблиця 3.6 

Показники вибірок за результатами передекспериментального зрізу 

Результати ЕГ-1,2 Результати ЕГ-3,4 

М1 = 16,1 М2 = 15,65 

σ1 = 2,24 σ2 = 2,19 

N1 = 36 N2 = 36 

Умовні позначення до Табл. 3.6: М – середнє арифметичне значення 

показника рівня сформованості АПОК у говорінні (в межах 25 балів); σ – 

стандартне відхилення; N – кількість студентів.  

 

Крок 2. 

Обчислюємо емпіричне значення за формулою t-критерію Стьюдента для 

незалежних вибірок (Лемешко, 2018):  

te = 
|𝑀1− 𝑀2|

√
𝜎1 

𝑁1

2
+ 

𝜎22

𝑁1

 , 

де M1 – середнє арифметичне першої вибірки; M2 – середнє арифметичне другої 

вибірки; σ1 – стандартне відхилення першої вибірки; σ2 – стандартне відхилення 

другої вибірки; N1 – обсяг першої вибірки; N2 – обсяг другої вибірки. 
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У нашому випадку: te = 
16,1−15,65

√2,242

36
+

2,192

36
 

 = 
0,45

√0,14+0,13
 = 

0,45

0,52
 = 0,87 

Крок 3.  

Обчислюємо ступінь свободи (Лемешко, 2018): 

df = 36 +36 – 2 = 70 

Крок 4.  

Визначаємо рівень значимості за таблицею критичних значень t-критерію 

Стьюдента. У нашому випадку значення 0,87 менше значення 3,435, що 

свідчить про те, що рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) не 

перевищує рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 

На основі отриманих даних ми відхиляємо гіпотезу Н0: рівень середнього 

значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) перевищує рівень середнього значення у вибірці 2 

(ЕГ-3,4). Відповідно приймаємо гіпотезу Н1: рівень середнього значення у 

вибірці 1 (ЕГ-1,2) не перевищує рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-

3,4). 

Тепер перевіримо рівність середніх значень у вибірках ЕГ-1,2 і ЕГ-3,4 за 

результатами післяекспериментального зрізу. Для проведення порівняння 

рівності середніх значень у двох вибірках сформулюємо дві гіпотези: 

1. Н0: рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) не перевищує 

рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 

2. Н1: рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) перевищує 

рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 

Крок 1. 

Обчислюємо середнє арифметичне значення показника рівня 

сформованості АПОК у говорінні студентів ЕГ-1,2 (вибірка 1) та студентів ЕГ-

3,4 (вибірка 2) за результатами післяекспериментального зрізу у межах 25 балів 

(див. Додаток Р); стандартне відхилення і кількість студентів у ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4 

(див. Додаток Р) – див. Табл. 3.7. 

Стандартне відхилення у кожній вибірці вираховуємо за формулою: 

𝜎𝑥 = √𝐷𝑥
, 
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де σ – стандартне відхилення; D – дисперсія. 

Таблиця 3.7 

Показники вибірок за результатами післяекспериментального зрізу 

Результати ЕГ-1,2 Результати ЕГ-3,4 

М1 = 22,1 М2 = 19,65 

σ1 = 2,66 σ2 = 2,31 

N1 = 36 N2 = 36 

Умовні позначення до Табл. 3.7: М – середнє арифметичне значення 

показника рівня сформованості АПОК у говорінні (в межах 25 балів); σ – 

стандартне відхилення; N – кількість студентів.  

 

Крок 2.  

Обчислюємо емпіричне значення за формулою t-критерію Стьюдента для 

незалежних вибірок:  

te = 
|𝑀1− 𝑀2|

√
𝜎1 

𝑁1

2
+ 

𝜎22

𝑁1

 , 

де M1 – середнє арифметичне першої вибірки; M2 – середнє арифметичне другої 

вибірки; σ1 – стандартне відхилення першої вибірки; σ2 – стандартне відхилення 

другої вибірки; N1 – обсяг першої вибірки; N2 – обсяг другої вибірки. 

У нашому випадку: te = 
22,1−19,65

√2,662

36
+

2,312

36
 

 = 
2,45

√0,2+0,15
 = 

2,45

0,59
 = 4,15 

Крок 3.  

Обчислюємо ступінь свободи: 

df = 36 +36 – 2 = 70 

Крок 4.  

Визначаємо рівень значимості за таблицею критичних значень t-критерію 

Стьюдента. У нашому випадку значення 4,15 більше значення 3,435, що 

свідчить про те, що рівень середнього значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) перевищує 

рівень середнього значення у вибірці 2 (ЕГ-3,4). 

На основі отриманих даних ми відхиляємо гіпотезу Н0: рівень середнього 

значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) не перевищує рівень середнього значення у 
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вибірці 2 (ЕГ-3,4). Відповідно приймаємо гіпотезу Н1: рівень середнього 

значення у вибірці 1 (ЕГ-1,2) перевищує рівень середнього значення у вибірці 2 

(ЕГ-3,4). 

Дані розрахунків за t-критерієм Стьюдента продемонстрували, що за 

результатами передекспериментального зрізу середній коефіцієнт навченості у 

ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4 є приблизно однаковим, що свідчить про практично однаковий 

рівень сформованості АПОК у говорінні студентів усіх експериментальних 

груп перед початком експериментального навчання. Натомість, за результатами 

післякспериментального зрізу дані розрахунків за t-критерієм Стьюдента 

продемонстрували, що середній коефіцієнт навченості у ЕГ-1,2 є вищим за 

середній коефіцієнт навченості у ЕГ-3,4. 

Для перевірки достовірності отриманих результатів експериментального 

навчання також використаємо багатофункціональний статистичний критерій 

 𝜑∗ кутове перетворення Фішера. Указаний критерій покликаний оцінювати 

достовірність відмінностей між відсотковими частками двох вибірок, у яких 

зафіксовано ефект. Він полягає у перетворенні відсоткових часток на величини 

центрального кута, котрий вимірюється у радіанах (Гераскевич, 2013). Більший 

кут – 𝜑1 відповідає більшій відсотковій частці, а менший кут 𝜑2 відповідає 

меншій частці. Використання кутового перетворення Фішера дало можливість 

оцінити дві вибірки (відповідно до експериментальних груп ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4). 

Для використання цього критерію необхідно спершу сформулювати дві 

статистичні гіпотези Н0 та Н1: 

1. Н0: частка студентів, які досягли достатнього коефіцієнту 

навченості за результатами післяекспериментального зрізу, не більша за частку 

студентів, які досягли достатнього коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу. 

2. Н1: частка студентів, які досягли достатнього коефіцієнту 

навченості за результатами післяекспериментального зрізу, більша за частку 

студентів, які досягли достатнього коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу. 
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Критерієм для розподілу учасників методичного експерименту на тих, у 

кого «є ефект» (коефіцієнт навченості 0,7 і вище) і тих, у кого «немає ефекту» 

(коефіцієнт навченості нижче 0,7) вважатимуться результати перед- та 

післяекспериментального зрізів.  

Побудуємо таблицю емпіричних частот зрізів студентів ЕГ-1 та ЕГ-2 за 

двома значеннями ознаки: «є ефект», «немає ефекту» (див. Табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Таблиця емпіричних частот зрізів студентів ЕГ-1 та ЕГ-2 

Зрізи «Є ефект» «Немає 

ефекту» 

Загальна 

кількість 

студентів Кількість 

студенів 

Відсоткова 

частка 

φ Кількість 

студентів 

Передекспериментальний зріз 9 25% 1,05 27 36 

Післяекспериментальний зріз 33 91,7% 2,56 3 36 

 

Зауважимо, що відношення не є лінійними, а кути розраховуються за 

формулою (Гераскевич, 2013, с. 154-155): 

𝜑 = 2 ∗ arcsin (√𝑃), 

де φ – значення центрального кута, Р – значення відсоткової частки. 

У нашому випадку: 𝜑1
∗ = 2 ∗ arcsin√

9

36
= 1,05 

𝜑2
∗ = 2 ∗ arcsin√

33

36
= 2,56 

Знайдемо емпіричне значення φ*emp  критерію за формулою   (Гераскевич, 

2013, с. 154-155): 

𝜑емп.
∗ = (𝜑1𝑚𝑎𝑥 − 𝜑2𝑚𝑖𝑛) ∗  √

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
, де: 

𝜑𝑚𝑎𝑥  – кут більшої відсоткової частки; 

𝜑𝑚𝑖𝑛 – кут меншої відсоткової частки; 

n1  – кількість спостережень вибірки 1; 

n2  – кількість спостережень вибірки 2. 

У нашому випадку: 𝜑емп.
∗ = (2,56 − 1,05) ∗ √

36∗36

36+36
 = 4,53 
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Критичні значення критерію встановимо за таблицею значущості різних 

значень критерію Фішера (Гераскевич, 2013, с. 154-156): 

φ*кр =       1,64 (p ≥ 0,05) 

                 2,31 (p ≥ 0,01) 

 

Порівнюючи емпіричне значення з критичним значенням критерію, 

отримуємо: 

φ*кр  (0,01) <  φ*emp 

2,31 < 4,53 

Зобразимо проведені розрахунки схематично на рисунку вісі значущості 

(див. Рис. 3.2). 

 

Зона незначущості                                                                                                                                  Зона значущості   

                                   1,64                       ?            2,31                    4,53 

                                                          φ*кр  (0,05)                     φ*кр  (0,01)                φ*emp 

 

Рис. 3.2.  Визначення критерію Фішера для перевірки достовірності 

отриманих результатів експериментального дослідження в ЕГ-1 та ЕГ-2 

 

Отримане емпіричне значення критерію знаходиться в зоні значущості. 

Це означає, що ми відкидаємо гіпотезу Н0 і приймаємо гіпотезу Н1, яка свідчить 

про наявність розбіжностей відсоткових часток двох вибірок за результатами 

перед- та післяекспериментального зрізів в ЕГ-1 та ЕГ-2. Таким чином ми 

довели, що частка студентів ЕГ-1 та ЕГ-2, які досягли достатнього коефіцієнту 

навченості за результатами післяекспериментального зрізу, більша за частку 

студентів, які досягли достатнього коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу. 

Перейдемо до зіставлення результатів перед- та післяекспериментального 

зрізів для ЕГ-3 та ЕГ-4. Ми використовуємо ту ж гіпотезу, що й для ЕГ-1 та   

ЕГ-2. 

Побудуємо таблицю емпіричних частот зрізів студентів ЕГ-3 та ЕГ-4 за 

двома значеннями ознаки: «є ефект», «немає ефекту» (див. Табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Таблиця емпіричних частот зрізів студентів ЕГ-3 та ЕГ-4 

Зрізи «Є ефект» «Немає 

ефекту» 

Загальна 

кількість 

студентів Кількість 

студенів 

Відсоткова 

частка 

φ Кількість 

студентів 

Передекспериментальний 

зріз 

7 19,4% 0,91 29 36 

Післяекспериментальний 

зріз 

28 77,8% 2,16 8 36 

 

 

Використовуючи отримані результати перед- та післяекспериментального 

зрізів в ЕГ-3,4 за формулою, визначимо відповідні кутові значення двох 

відсоткових часток (див. Табл. 3.9). 

𝜑1
∗ = 2 ∗ arcsin√

7

36
= 0,91 

𝜑2
∗ = 2 ∗ arcsin√

28

36
= 2,16 

Визначимо емпіричне значення критерію кутового перетворення Фішера: 

𝜑емп.
∗ = (2,16 − 0,91) ∗ √

36∗36

36+36
 = 3,75 

Порівняємо емпіричне значення з критичним значенням критерію: 

φ*кр  (0,01) <  φ*emp 

2,31 < 3,75 

Зобразимо проведені розрахунки схематично на рисунку вісі значущості 

(див. Рис. 3.3). 

 

 

Зона незначущості                                                                                                                                  Зона значущості   

                                   1,64                       ?            2,31                    3,75 

                                                          φ*кр  (0,05)                     φ*кр  (0,01)                φ*emp 

 

Рис. 3.3.  Визначення критерію Фішера для перевірки достовірності 

отриманих результатів експериментального дослідження в ЕГ-3 та ЕГ-4 
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Як і в попередньому випадку, отримане емпіричне значення критерію 

Фішера знаходиться в зоні значущості. Це означає, що ми знову приймаємо 

гіпотезу Н1, яка свідчить про наявність розбіжностей відсоткових часток двох 

вибірок за результатами перед- та післяекспериментального зрізів в ЕГ-3,4 а 

також про те, що частка студентів ЕГ-3,4, які досягли достатнього коефіцієнту 

навченості за результатами післяекспериментального зрізу, більша за частку 

студентів, які досягли достатнього коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу. 

Тепер оцінимо дві вибірки (відповідно до ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4). Для цього 

сформулюємо дві гіпотези:   

Н0: частка студентів, котрі навчалися за варіантом методики А (ЕГ-1,2), 

що містить комплекс вправ, у якому враховані розбіжності між 

комунікативними і поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК, і 

досягли ефекту, не більша, ніж в групах, котрі навчалися за варіантом 

методики Б (ЕГ- 3,4), в якому не враховані розбіжності між комунікативними і 

поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК. 

Н1: частка студентів, котрі навчалися за варіантом методики А (ЕГ-1,2), 

що містить комплекс вправ, у якому враховані розбіжності між 

комунікативними і поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК, і 

досягли ефекту, більша, ніж частка студентів, котрі навчалися за варіантом 

методики Б (ЕГ-3,4), в якому не враховані розбіжності між комунікативними і 

поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК. 

Використовуючи емпіричні значення критерію кутового перетворення 

Фішера для ЕГ-1,2 (див. Рис. 3.2) та ЕГ-3,4 (див. Рис. 3.3): 

𝜑емп.
∗ = (𝜑1 − 𝜑2) ∗  √

𝑛1∗𝑛2

𝑛1+𝑛2
, де: 

𝜑1– кут більшої відсоткової частки; 

𝜑2 – кут меншої відсоткової частки; 

n1   – кількість спостережень в ЕГ-1,2 (вибірка 1); 

n2   – кількість спостережень в ЕГ-3,4 (вибірка 2). 

𝜑емп.
∗ = (4,53 − 3,75) ∗  √

72∗72

72+72
 = 4,68 
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Порівняємо емпіричне значення з критичним значенням критерію: 

φ*кр  (0,01) <  φ*emp 

2,31 < 4,68 

Зобразимо проведені розрахунки схематично на рисунку вісі значущості 

(див. Рис. 3.4).  

 

Зона незначущості                                                                                                                                  Зона значущості   

                                   1,64                       ?            2,31                    4,68 

                                                          φ*кр  (0,05)                     φ*кр  (0,01)                φ*emp 

 

Рис. 3.4.  Визначення критерію Фішера для перевірки достовірності 

отриманих результатів експериментального дослідження в ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4 

 

Отримане емпіричне значення критерію знаходиться в зоні значущості. 

Це означає, що ми відкидаємо гіпотезу Н0 і приймаємо гіпотезу Н1: частка 

студентів, котрі навчалися за варіантом методики А (ЕГ-1,2), що містить 

комплекс вправ, у якому враховані розбіжності між комунікативними і 

поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК, і досягли ефекту, 

більша, ніж частка студентів, котрі навчалися за варіантом методики Б (ЕГ-3,4), 

в якому не враховані розбіжності між комунікативними і поведінковими 

стратегіями представників ВККК та НККК. 

Отримані результати за статистичним критерієм  𝜑∗ кутового 

перетворення Фішера свідчать про те, що варіант методики А із розробленими 

комплексом вправ, у якому враховані відмінності між комунікативними і 

поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК, є ефективнішим для 

формуванні АПОК у говорінні майбутніх лікарів, які навчаються у 

полінаціональних групах, ніж варіант методики Б. 

Отже, у цьому підрозділі була перевірена ефективність методики 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища: описано організацію та проведення методичного експерименту, а 

також інтерпретовано отримані результати. Дані розрахунків за t-критерієм 

Стьюдента та 𝜑-китерієм Фішера засвідчили більшу ефективність варіанту 

методики А із врахуванням особливостей на рівнях культурної, вербальної і 
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невербальної поведінки представників ВККК та НККК у порівнянні із 

варіантом методики Б. 

У наступному підрозділі перейдемо до опису рекомендацій щодо дієвого 

застосування розробленої методики формування АПОК в говорінні студентів 

спеціальності «Медицина», які навчаються в умовах полікультурного 

академічного середовища. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців за 

спеціальністю «Медицина» в умовах полікультурного середовища 

 

У процесі формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів, які 

навчаються на ІІ курсі в умовах полікультурного середовища, доцільно вивчати 

професійно орієнтований діалог-розпитування, адже: 

1) фаховий діалог-розпитування є структурно найпростішим (див. 

підрозділ 1.1), що обумовлює доцільність його вивчення на початкових етапах 

курсу АМПС, коли рівень сформованості АПОК студентів є недостатньо 

високим; 

2) фаховий діалог-розпитування є найпоширенішим різновидом ДМ 

лікарів (див. Додаток Б.1). 

Метою цього підрозділу є створення методичних рекомендацій для 

викладачів ЗВО України задля ефективного впровадження запропонованої 

методики формування АПОК в говорінні (на основі фахово орієнтованого 

діалогу-розпитування) майбутніх лікарів, які здобувають вищу освіту в умовах 

полікультурного середовища. Внесення побажань та рекомендацій з організації 

навчального процесу допоможе окреслити оптимальні шляхи використання 

розробленої методики. 

Отже, цільовою групою для запропонованої методики є студенти 

полінаціональних груп спеціальності 222 «Медицина» освітньої програми 

«Лікувальна справа», які вивчають АМПС на другому курсі. Розроблена 

методика формування АПОК в говорінні (на основі професійно орієнтованого 
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діалогу-розпитування) майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

реалізується в межах навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська мова)». Вона узгоджується з темами, які 

опрацьовують на практичних заняттях з дисципліни, а саме: «Human body and 

its structure», «Skeletal system», «Muscular system», «Respiratory system», 

«Digestive system», «Cardiovascular system», «Nervous system. The Brain», «Types 

of injuries. The First Aid», «Diseases of the respiratory system», «Diseases of the 

digestive system», «Diseases of the cardiovascular system», «Diseases of the brain 

and nervous system», «Infectious diseases» (див. Додаток Д). 

Варто зауважити, що запропонована методика реалізовується не у межах 

всього курсу навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська мова)», яка включає 90 годин (50 аудиторної роботи 

та 40 годин СРС) (див. Додаток Г), а у межах 80 годин (44 години аудиторної 

роботи та 36 годин СРС), тобто у межах тем, які передбачають вивчення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування.  

Розроблена методика формування АПОК в говорінні (на основі фахово 

орієнтованого діалогу-розпитування) може бути варійована та адаптована до 

змісту навчальних модулів, а також різних умов навчання у ЗВО України. 

Під час відбору та організації навчального матеріалу для формування 

АПОК у говорінні в умовах полікультурних груп студентів необхідно 

враховувати принципи відбору та організації навчального матеріалу, визначені 

та описані у підрозділі 2.1. 

У процесі навчання слід реалізовувати відібрані принципи у межах 

визначених у підрозділі 1.3 методичних підходів, а саме основних 

(компетентнісного, ситуативно-комунікативного, професійно орієнтованого, 

міждисциплінарного, інтегрованого предметно-мовного та культурологічного) і 

допоміжних (індуктивного та дедуктивного) підходів.  

На основі зазначених підходів до навчання і принципів відбору та 

організації навчальних матеріалів, а також з урахуванням катерогії 

контекстності, характерної для полінаціональних груп студентів (див. 

підрозділи 1.2 і 2.1), ми розробили комплекс вправ для формування АПОК у 
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говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища (див. 

підрозділ 2.4 та Додаток У). 

Даний комплекс вправ передбачає застосування двох варіантів методик. 

У варіанті методики А враховані розбіжності на рівнях культурної, вербальної і 

невербальної поведінки між представниками ВККК і НККК. У варіанті 

методики Б не враховані розбіжності між представниками ВККК і НККК. 

Комплекс вправ для формування АПОК в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища був розроблений відповідно до трьох 

етапів навчання: підготовчо-орієнтаційного, структурно-комунікативного та 

завершального (рефлексійного) (див. підрозділ 2.3).  

 

І. Підготовчо-орієнтаційний етап навчання 

Перший етап полягає у закладанні бази для АПОГ, тобто підготовці до 

усної професійно орієнтованої комунікації. Він передбачає виконання умовно-

комунікативних (див. підрозділ 2.3 та Додаток У) рецептивно-репродуктивних 

та репродуктивних вправ (див. Додаток К). 

Наведемо приклад вправи першого етапу варіанту методики А. 

Вправа (варіант методики А). 

Тема: Respiratory system. 

Підтема: Respiratory system terminology: medical terms vs common words. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо розпізнання та 

перефразування професійних медичних термінів на їх розмовні еквіваленти під 

час професійно орієнтованого спілкування з пацієнтами.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь 

використання медичних термінів на позначення основних процесів та явищ 

дихальної системи у відповідних ситуаціях професійно орієнтованого 

спілкування. 

Інструкція:  
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Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Read the dialogue between a doctor 

and Mr. Bennet. What respiratory 

system terminology is used in it? Is the 

choice of the terms proper? Why/Why 

not? 

a) Read the dialogue between a doctor 

and Mr. Bennet. What respiratory system 

terminology is used in it? Underline or 

put down the terms in your notebooks. Is 

the choice of the terms proper? Why/Why 

not? Explain your viewpoint. 

Doctor 

Mr. Bennet 

 

Doctor 

Mr. Bennet 

Doctor 

 

 

Mr. Bennet 

Doctor 

Mr. Bennet 

Doctor 

Good morning, Mr. Bennet! How are you feeling today? 

Good morning, doctor. I’m much better, thank you. I’m still having trouble 

inspiring and expiring, though.  

I see. And what about your cough? Do you still produce sputum? 

Not really. But my larynx still aches when I talk. 

Okay. Let me check. Open your oral cavity, please. Now inspire and expire 

deeply. Everything is fine. Go on taking the prescribed medication and you will 

completely recover in a week or so. 

Doctor, do you think my respiration will come back to normal? 

Certainly, it will. 

Thank you, doctor! 

Not at all! See you next week! 

b) Replace professional medical terms 

used in the dialogue by common 

words. 

b) Replace professional medical terms 

used in the dialogue by common words. 

Make notes in your notebooks. 

c) Act out the dialogue between the doctor and Mr. Bennet. 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Avoid imitating real physical examination (e.g. examining the oral 

cavity of the patient, etc.). 
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Як бачимо, метою цієї вправи є навчання студентів розпізнання фахових 

медичних термінів у межах теми «Respiratory system» та перефразування 

медичних термінів на їх розмовні еквіваленти під час професійно орієнтованого 

спілкування з пацієнтами. Виконуючи цю вправу студенти вчаться робити 

правильний вибір лексики відповідно до контексту ситуації професійно 

орієнтованого спілкування та особи реципієнта інформації (медичного фахівця 

або пацієнта / його представників).  

Відповідно до розроблених вимог варіанту методики А, наданий 

алгоритм умови завдання для представників ВККК і НККК. Згідно із 

запропонованим алгоритмом, умова завдання для студентів, котрі належать до 

ВККК, є більш детальною. Також після вправи надана пам’ятка для 

представників ВККК, яка окреслює правила вербальної та невербальної 

поведінки в академічній групі і в парі під час виконання вправи з метою 

уникнення дискомфорту та кроскультурних непорозумінь. 

У цій вправі варіанту методики Б умова завдання є спільною для 

представників ВККК і НККК (тобто такою, як в умові завдання для 

представників НККК у варіанті методики А). Також після вправи варіанту 

методики Б не вміщено пам’ятку щодо правил вербальної і невербальної 

поведінки в академічній групі та в парі під час виконання вправи для 

представників ВККК. 

 

ІІ. Структурно-комунікативний етап навчання 

Метою другого етапу є підведення студентів до розуміння структури 

АПОГ лікарів і вироблення у них навичок автоматизованого використання цієї 

структури (на основі професійно орієнтованого діалогу розпитування) у 

типових ситуаціях АПОДМ лікарів. Він передбачає виконання умовно-

комунікативних (див. підрозділ 2.3 та Додаток У) рецептивно-репродуктивних 

вправ на підготовлене мовлення та рецептивно-продуктивних вправ на 

підготовлене мовлення (див. Додаток К). 

Наведемо приклад вправи другого етапу варіанту методики А. 
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Вправа (варіант методики A). 

Тема: Cardiovascular system.  

Підтема: Heart anatomy. Agreeing and disagreeing. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток уміння реплікування, 

швидкого і чіткого реагування на почуті репліки під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

вираження згоди / незгоди під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція: 

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Scan the text «Heart Anatomy». Underline/put down the most important facts 

about the structure of the heart. 

b) Work with a partner. You are 

participants of the workshop on the 

heart anatomy. Choose a card and make 

short conversations on the listed 

statements based on the text. Use 

«Suggestions for useful phrases» to help 

you. 

 

 

b) Work with a partner. You are 

participants of the workshop on the 

heart anatomy. Choose a card and make 

short conversations on the listed 

statements based on the text. Your 

statements should be brief. Your 

answers should be well-grounded. Use 

«Suggestions for useful phrases» to help 

you. 
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Suggestions for useful phrases: 
When you agree 

 

When you disagree 

 

When you only partially 

agree 

• I totally / completely / 

absolutely / quite agree (with 

you) 

• I couldn’t agree more 

• There is no doubt that … 

• I suppose so 

• Quite so 

• There’s no denying it (the 

fact that …) 

• That’s true 

• No doubt 

• Absolutely 

• Exactly  

• You are absolutely right 

• That’s just what I was 

thinking 

• Of course, not 

• On the contrary 

• I don’t really think so 

• Nothing of the kind 

• Far from it 

• It is out the question 

• I hardly think so 

• I cannot share you point/ 

view 

• I totally disagree 

• I’m afraid I have to disagree 

• I’m sorry to disagree with 

you, but … 

• It’s out of question 

• I’m not sure about that 

• To a certain extent 

• I am not certain 

• Yes, in a way 

• I agree to some extent 

• I agree up to your point, but 

… 

• I see your point, but … 

• It’s true, but … 

• It’s only partly true that … 

• It sounds interesting, but … 

• It is not as simple as it seems 

• True enough, but … 

• On the whole, I agree with 

you, but … 

• To some extent I agree with 

you, but … 

(взято з ресурсу: https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-

or-disagreement-in-english/) 

 

Card 1. 

1) The heart is a hollow vertebra.  

2) The heart is located in the upper extremity between the lungs.  

3) The heart is responsible for the circulation of the blood.  

4) The heart rate is 506 beats per minute.  

 

Card 2. 

1) Each chamber is formed by ribs.  

2) The lower chamber is called a ventricle.  

3) The upper chamber is called a trunk.  

4) The four chambers of the heart are separated by valves.  

 

Card 3. 

1) The tissue of the heart consists of ten layers.  

2) The exterior layer of the heart is thick. 

3) The inner linings of the heart are the endocardium and pericardium. 

4) In the space between the pericardium and the epicardium there is a small amount of air. 

https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-or-disagreement-in-english/
https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-or-disagreement-in-english/
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Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Express your agreement/disagreement verbally; do not express your 

attitude only by facial expressions and/or gestures. 

 

Виконуючи цю вправу, студенти навчаються реплікування, швидкого і 

чіткого реагування на почуті репліки, а також вираження згоди / незгоди під час 

професійно орієнтованого спілкування. У пам’ятці для представників ВККК 

вміщені поради і настанови щодо правил вербальної та невербальної поведінки 

під час виконання завдання. 

У цій вправі варіанту методики Б умова завдання є спільною для 

представників ВККК і НККК (тобто такою, як в умові завдання для 

представників НККК у варіанті методики А). Також після вправи варіанту 

методики Б не вміщено пам’ятку щодо правил вербальної і невербальної 

поведінки в академічній групі та в парі під час виконання вправи для 

представників ВККК. 

 

ІІІ. Завершальний (рефлексійний) етап навчання 

Завданням третього етапу є моделювання типових ситуацій АПОГ лікарів 

(на основі фахово орієнтованого діалогу-розпитування), використовуючи 

фонові знання з фахових дисциплін та АМПС, а також мовна і мовленнєва 

рефлексія з метою аналізу та пошуку шляхів оптимізації англомовної 

професійно орієнтованої комунікації. Завершальний (рефлексійний) етап 

передбачає виконання умовно-комунікативних, комунікативних та 

комунікативних творчих (див. підрозділ 2.3 та Додаток У) рецептивно-

продуктивних і продуктивних вправ (див. Додаток К), з використанням  методів 

і технологій навчання типу: рольові ігри, ділові ігри, «круглий стіл», «мозковий 

штурм», «проблемне навчання» (див. підрозділ 2.3). 
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Наведемо приклад вправи другого етапу варіанту методики А. 

Вправа (варіант методики A). 

Тема: Diseases of the brain and nervous system. 

Підтема: Explaining a diagnosis. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо медичної лексики на позначення 

симптомів неврологічних захворювань у дорослих та вдосконалення вмінь 

щодо її використання у процесі створення власних діалогів під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

пояснювати неврологічні діагнози і / або симптоми захворювань / розладів 

нервової системи на основі наявних симптомів. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work in pairs. Symptoms of what 

neurological disease are being 

described? If you need help, check the 

list below. 

a) Work in pairs. Symptoms of what 

neurological disease are being 

described? If you need help, check the 

list below. Make notes in your 

notebooks. 

  
b) Compare your assumptions with other pairs of students. 

What disease has such symptoms? (Key: Parkinson’s disease) 

c) Listen to  and watch  the c) Listen to  and watch  the 
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video «Symptoms of Parkinson’s 

Disease» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ztwkwqgv

oso). What other symptoms are presented 

in the video? Exchange your ideas on 

the video with your partner. 

d) Make up and act out a dialogue. 

Student A: you are a neurologist; you 

should explain to a son/daughter of your 

patient that their parent has Parkinson’s 

disease. Point out the signs and 

symptoms of the disease. Use the list of 

useful expressions to help you. 

Student B: you are a patient’s 

son/daughter; you should ask the 

neurologist what kind of disease it is, 

symptoms and the prognosis. 

video «Symptoms of Parkinson’s 

Disease» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ztwkwqgv

oso). Put down symptoms presented in 

the video. Exchange your ideas on the 

video with your partner. 

d) Make up and act out a dialogue. 

Student A: you are a neurologist; you 

should explain to a son/daughter of your 

patient that their parent has Parkinson’s 

disease. Point out the signs and 

symptoms of the disease. Your 

explanations should be detailed. Express 

empathy. Use the list of useful 

expressions to help you.  

Student B: you are a patient’s 

son/daughter; you should ask the 

neurologist about what kind of disease it 

is, symptoms and the prognosis. Your 

questions should be brief and detailed. 

 
 

Useful Expressions (Explaining a Diagnosis) Useful Expressions (Asking about Symptoms) 

– What he’s/she’s got is ... 

– It’s a condition where ... 

– a mask-like expression/ expressionless face 

– repetitive actions like typing 

– difficulty doing fine movements like picking 

things up 

– difficulty swallowing / dribbles 

– cog-wheeling – tremors imposed on rigidity 

– pill-rolling hands – worse at rest 

– morning stiffness 

– hesitates in starting movements 

– Why did he/she develop Parkinson’s disease? 

– How dangerous is it? 

– Can the symptoms get worse overtime? 

– What is the prognosis?  

– What can I do to help him/her? 
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 Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Before acting out a dialogue, write down a detailed conversation 

into your notebooks. 

➢ Student A, your empathy should be verbal; do not express your 

attitude only by facial expressions and / or gestures.  

➢ Student B, your reactions and concern should be verbal; do not 

express your attitude only by facial expressions and/or gestures. 

 

Метою цієї вправи є надання знань щодо медичної лексики за темою 

«Diseases of the brain and nervous system», а також надання знань та розвиток 

умінь пояснювати неврологічні діагнози і / або симптоми захворювань / 

розладів нервової системи на основі наявних симптомів, обираючи при цьому 

вузькопрофільні медичні терміни або розмовні еквіваленти та описання 

вузькоспеціалізованих фахових термінів на основі комунікативних контекстів 

ситуацій фахового мовлення.  

У цій вправі варіанту методики Б умова завдання є спільною для 

представників ВККК і НККК (тобто такою, як в умові завдання для 

представників НККК у варіанті методики А). Також після вправи варіанту 

методики Б не вміщено пам’ятку щодо правил вербальної і невербальної 

поведінки (наприклад, правил вираження емпатії та занепокоєння; надання 

реакцій партнеру тощо) під час виконання вправи для представників ВККК. 

Контроль рівня сформованості знань, умінь та навичок студентів щодо 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування має 

відбуватися як викладачем, так і безпосередньо студентами, зокрема, у формі 

взаємоконтролю за допомогою проведення мовної і мовленнєвої рефлексії та 

самоконтролю. Оцінювання умінь ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування доцільно проводити за допомогою 
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розроблених критеріальних шкал за наступними відібраними критеріями: 

ситуативність (відповідність змісту висловлювання професійно орієнтованій 

комунікативній ситуації), відповідність комунікативної поведінки, 

реактивність, обсяг висловлювання, відносна правильність мовлення (див. 

підрозділ 3.1).  

На основі розробленої методики формування АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища та у межах 

запропонованих етапів навчання ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування ми розробили стратегію навчання АПОГ у 

полінаціональних групах. Пропонована стратегія може бути адаптована до 

різної кількості аудиторних та позаудиторних годин навчальної дисципліни 

«Англійська мова за професійним спрямуванням», певного рівня сформованості 

АПОК у говорінні студентів та складу полінаціональних груп. Зазначена 

стратегія реалізується у межах трьох стадій організації навчального процесу. 

1-ша стадія (діагностика і проектування): розпочинається до початку 

навчального курсу, продовжується на першому практичному занятті 

(знайомстві з групою) і триває до початку другого заняття. Ця стадія полягає у 

діагностиці освітнього рівня студентів; первинному моніторингу стосунків 

всередині групи; моніторингу розподілу студентського колективу на 

мікрогрупи (за національними, релігійними, кастовими, статевими ознаками 

тощо); приблизного окреслення припустимих моделей роботи з групою для 

навчання АПОГ; факультативній розробці анкет та проведення анонімного 

опитування (але із зазначенням країни походження, віросповідання, статі) серед 

студентів щодо можливих викликів, труднощів, які на їхню думку постануть 

перед ними у процесі виконання завдань з професійно орієнтованого говоріння. 

2-га стадія (розробка методичних матеріалів та педагогічних методик 

для формування АПОК у говорінні та їх використання під час роботи з 

групою): ця стадія триває протягом усього навчального курсу. 

У процесі розробки навчальних матеріалів та методик потрібно 

враховувати: 

• Варіативність.  
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– Навчальні матеріали мають бути максимально адаптованими до 

різних рівнів володіння англійською мовою та навчальних стратегій. Вони 

можуть містити логічно згрупований перелік універсальних завдань, які б 

дозволили кожному учаснику акту говоріння найефективніше застосувати нові 

знання на практиці, корелюючи їх з уже сформованими загальними 

мовленнєвими компетентностями та використовуючи найдієвіші для себе 

способи набуття компетентностей в АПОГ.  

– Навчальні матеріали повинні враховувати категорію контекстності 

культур, тобто бути варійованими та адаптованими відповідно до реципієнта – 

представника ВККК або НККК. Під час розробки матеріалів та алгоритму 

виконання вправ необхідно брати до уваги особливості культурної, вербальної і 

невербальної поведінки студентів, які належать до ВККК та НККК. 

– Якщо програма навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» передбачає години для СРС, то завдання для СРС 

потрібно давати студентам окремо залежно від рівня сформованості їх АПОК у 

говорінні. Також необхідно враховувати приналежність студента до ВККК або 

НККК під час формулювання умови завдань. 

• Принцип «від простого до складнішого». Рівень складності 

пропонованих лексичних та граматичних завдань має зростати відповідно до 

заглиблення у предмет заняття, а також залежно від етапу вивчення курсу 

АМПС (легші завдання на підготовчо-орієнтаційному етапі та їх поступове 

укладення під час структурно-комунікативного та завершального 

(рефлексійного) етапів відповідно). Цей принцип забезпечує індуктивний підхід 

до навчання. 

• Культурну нейтральність. Завдання та безпосередньо їх виконання 

мають розвивати толерантність до інших культур, враховувати світові 

стандарти корпоративної мовленнєвої та екстралінгвальної специфіки 

поведінки у галузі охорони здоров’я. 

• Чіткість формулювання завдань. Це є особливо важливим на 

перших етапах вивчення АМПС, коли ще недостатньо розвинена 

«внутрішньогрупова динаміка» (Halverson & Tirmizi, 2008), тобто 
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взаєморозуміння, вміння спільно знаходити шляхи вирішення поставленого 

завдання. До вимог та процедури виконання завдань у мікрогрупі та парі іноді 

потрібно надавати додатковий усний коментар і / або вміщувати пам’ятки для 

представників різних культур після вправи, особливо коли комунікаторами є 

представники різноконтекстних культур комунікації. 

• Розподіл студентів для виконання завдань. Потрібно враховувати у 

комплексі етнічну та релігійну приналежність студентів, їх стать та рівень 

сформованості АПОК у говорінні. Розподіл запобігає виникненню 

напруженості міжособистісних стосунків під час комунікації (Popov et al., 2012, 

p. 305), яка б заважала здійсненню акту говоріння. 

3-тя стадія (узагальнення і систематизація): відбувається на останніх 

етапах курсу навчання та по його завершенні. Вона включає узагальнення 

одержаних даних, факультативну розробку анкет (із зазначенням країни 

походження, віросповідання, статі) та проведення анонімного опитування серед 

студентів щодо ефективності навчання АПОГ, відповідності завдань їх 

професійним потребами, справдження очікуваних викликів, труднощів та 

шляхів їх подолання / причин, через які вони не були подолані; укладанні 

методичних посібників з формування АПОК в АПОГ; розробці нових і 

удосконаленні вже існуючих робочих навчальних програм з АМПС за 

спеціальністю «Медицина», підготовці семінарів для викладачів АМПС з 

питань формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

Запропонована стратегія покликана оптимізувати процес підготовки 

викладача до ведення курсу АМПС, полегшити розробку навчальних матеріалів 

та вибір педагогічних методик для формування АПОК у говорінні в залежності 

від контингенту цільової аудиторії студентів, а також виявити переваги та 

недоліки обраних підходів до формування АПОК у говорінні по завершенні 

курсу. Це у свою чергу сприяє підвищенню ефективності навчання АПОГ 

студентів, постійному професійному розвитку (Continuous Professional 

Development – CPD) викладача АМПС (Ziani, 2016) та удосконаленню його 

педагогічної майстерності. 
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Отже, у підрозділі були надані методичні рекомендації з навчання 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування для 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища задля сприяння 

ефективній організації відповідного навчання. Також у межах розробленої 

методики була запропонована стратегія навчання АПОГ у полінаціональних 

групах, покликана оптимізувати процес навчання незалежно від кількості 

аудиторних годин та варіювання континенту полінаціональних груп. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

У розділі 3 були описані та інтерпретовані результати експериментальної 

перевірки ефективності методики формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища. 

Під час підготовки та організації експериментального дослідження була 

сформульована загальна гіпотеза, визначені план, мета, завдання, об’єкт, 

варійована і неварійовані умови методичного експерименту, а також 

представлено структуру проведення експерименту та особливості розподілу 

балів за критеріями оцінювання знань, навичок та вмінь з АПОК у говорінні 

майбутніх лікарів, які навчаються у полінаціональних групах. 

Мета, завдання та умови проведення методичного експерименту 

зумовили вибір критеріїв оцінювання, а саме: 1) ситуативності (відповідності 

змісту висловлювання професійно орієнтованій комунікативній ситуації), 

2) відповідності комунікативної поведінки, 3) реактивності, 4) обсягу 

висловлювання та 5) відносної правильності мовлення. До кожного з критеріїв 

були розроблені п’ятибальні шкали оцінювання. 

Перевірка ефективності створеної у межах представленого дослідження 

методики формування АПОК в говорінні студентів полінаціональних груп 

другого курсу спеціальності 222 «Медицина» була здійснена шляхом проведення 

базового, горизонтально-вертикального, природнього, відкритого 

односерійного методичного експерименту. Дані, отримані у процесі проведення 

методичного експерименту, були оброблені та інтерпретовані за допомогою t-
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критерію Стьюдента та багатофункціонального статистичного критерію  𝜑∗ 

кутового перетворення Фішера. Отримані показники продемонстрували, що 

коефіцієнт навченості студентів ЕГ-1 та ЕГ-2, котрі навчалися за варіантом 

методики А із додаванням алгоритму, у якому враховані розбіжності між 

представниками ВККК і НККК, є вищим за коефіцієнт навченості студентів ЕГ-

3 та ЕГ-4, котрі навчалися за варіантом методики Б, у якому не взяті до уваги 

відмінності на рівнях культурної, вербальної і невербальної поведінки між 

студентами, що належать до ВККК і НККК. 

Отже, результати експерименту підтвердили найбільшу ефективність 

методики формування АПОК у говорінні на основі англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування за умови використання розробленого нами 

комплексу вправ, у якому враховані розбіжності між представниками ВККК і 

НККК на рівнях культурної, вербальної та невербальної поведінки. Таким 

чином, була доведена висунута гіпотеза про те, що високого рівня 

сформованості АПОК у говорінні майбутніх лікарів можна досягти за умови 

організації навчання на основі спеціально відібраного, структурованого та 

розробленого комплексу вправ, у якому враховані розбіжності між 

комунікативними і поведінковими стратегіями представників ВККК та НККК. 

Результати дослідження дозволили сформулювати методичні рекомендації для 

викладачів ЗВО задля ефективного впровадження запропонованої методики у 

навчальний процес студентів полінаціональних груп, а також внести пояснення 

та побажання щодо їх використання у педагогічній діяльності.  

Основні положення розділу 3 висвітлено у піблікаціях автора (Вайнагій, 

2020c; Simkova, Medvedchuk, & Vaynahiy, 2020), а результати втілено у 

навчальному посібнику з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» для англомовних іноземних студентів медичних 

спеціальностей ЗВО (Vainagii, 2020). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розглядаються питання, пов’язані з формуванням 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища. Реалізація окреслених у вступі 

цілей і завдань знайшла своє відображення у теоретичному обґрунтуванні, 

практичній розробці та експериментальній перевірці представленої методики.  

Теоретичні узагальнення та отримані практичні результати дають 

підстави для таких висновків: 

1. Визначено сутність та зміст англомовної професійно орієнтованої 

компетентності, а також виокремлено основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої компетентності лікарів з огляду на процеси 

інтернаціоналізації сучасної вищої освіти України.  

Встановлено, що основними видами говоріння лікарів за ступенем 

підготовленості є ініціативне та реактивне говоріння. У своїй професійній 

діяльності лікарі переважно застосовують ініціативне говоріння під час 

пояснення діагнозу, стратегії лікування тощо; реактивне – під час відповіді на 

запитання пацієнтів і колег; під час реакції на думку колег на консиліумах, 

лікарських зборах тощо. Водночас формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні є одним із найскладніших завдань у 

навчанні дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». 

Причини труднощів полягають у тому, що мовний матеріал потрібно опанувати 

активно, як засіб фахового спілкування, а не просто впізнавання і 

розпізнавання, що є завданням при рецептивному сприйнятті мовлення. 

Найвищий ступінь труднощів представляє самостійне вираження думок і 

почуттів засобами іноземної, нерідної мови, що ускладнюється у медичній 

сфері, яка оперує розлогою ієрархією анатомічних, клінічних і 

фармакологічних термінів греко-латинського походження зі складною 

системою сполучуваності, утворення форм множини та похідних, а також 

специфічними вимогами до корпоративної етики та ведення професійного 

документообігу. 
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Отже, під час формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів перед викладачем англійської 

мови за професійним спрямуванням постає важке завдання надати знання і 

сформувати у студентів навички та вміння активного фахово орієнтованого 

говоріння. Ефективність формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні може бути значно збільшена за умови розуміння 

викладачем найрозповсюдженішого різновиду говоріння медичної галузі та 

його змісту і структури. 

2. Окреслено лінгвальні, екстралінгвальні та прагматичні особливості 

фахового мовлення лікарів і на основі цього доведено, що діалогічне мовлення 

є провідним різновидом усного ділового спілкування медичної галузі, а фахово 

орієнтований діалог-розпитування – функціональним типом діалогу, який є 

найпростішим за структурою й одночасно найрозповсюдженішим у 

повсякденній комунікації лікарів, завдяки чому слугує основою для навчання 

говоріння студентів другого курсу спеціальності 222 «Медицина». 

У своїй повсякденній діяльності лікарі переважно використовують усну 

комунікацію, яка здійснюється у формі діалогу. Встановлено, що 

найпоширенішим функціональним різновидом ділового діалогу лікарів є 

діалог-розпитування, який зазвичай слугує для здійснення комунікації у діаді 

«лікар – пацієнт / представник пацієнта». Водночас діалог-розпитування має 

найменшу структурну складність у порівнянні з іншими функціональними 

типами діалогів, адже утворений із послідовних реплік-запитань, і має 

порівняно обмежену комунікативну різноманітність. Відтак, поширеність 

діалогу-розпитування у повсякденній фаховій комунікації лікарів та його 

невисока структурна складність обумовлюють доцільність формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності у веденні саме діалогу-

розпитування студентів другого курсу спеціальності 222 «Медицина». Позаяк 

на початкових курсах майбутні лікарі ще не володіють достатнім регістром 

фахових знань, умінь та навичок і не мають достатньо сформованого рівня 

англомовної професійно орієнтованої компетентності, варто розпочинати 
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навчання англомовного фахово орієнтованого говоріння з діалогів простіших 

різновидів. 

3. Досліджено особливості англомовного професійно орієнтованого 

говоріння майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

(полінаціональних груп) з урахуванням категорії контекстності культур. 

Визначено, що полінаціональна група є колективною одиницею, 

вбудованою в академічне середовище, у якій відбувається співпраця двох або 

більше осіб, які представляють різні національні (культурні) традиції, котрим 

були призначені взаємозалежні завдання, і які несуть спільну відповідальність 

за кінцеві результати. Полінаціональні групи можуть значно варіюватися за 

своїм складом, рівнем загальноакадемічної підготовки та рівнем володіння 

англійською мовою. Також студенти полінаціональних груп здебільшого 

представляють різні культурні контексти – висококонтекстні та 

низькоконтекстні культури комунікації. Це призводить до виникнення 

додаткових труднощів під час навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням у порівнянні з мононаціональними групами. Зокрема, 

проблемними аспектами, які ускладнюють процес формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні студентів 

полінаціональних груп є мовний бар’єр, відмінності стилів навчання (різні 

стратегії навчання), культурні відмінності, відмінності вербальної і 

невербальної поведінки. 

Для подолання викликів і труднощів, з якими зустрічаються викладачі 

англійської мови за професійним спрямуванням та студенти під час взаємодії у 

полікультурних групах, було здійснено рівневу категоризацію розбіжностей 

між представниками висококонтекстних і низькоконтекстних культур 

комунікації, надано попередні рекомендації щодо організації аудиторних занять 

у полінаціональних групах. 

4. Розкрито теоретичні й методологічні засади фахової підготовки 

майбутніх лікарів та проаналізовано сучасні підходи до англомовного 

професійно орієнтованого говоріння. 
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Інтернаціоналізація сучасного ринку освітніх послуг України сприяє 

притоку іноземних громадян до ЗВО нашої держави. Це зумовлює появу 

полікультурного академічного середовища, яке вимагає розробки нових 

підходів та принципів фахової підготовки. Для нашого дослідження ключовими 

були визначені компетентнісний, культурологічний, ситуативно-

комунікативний, професійно орієнтований підходи, міждисциплінарний підхід 

та дотичний до нього інтегрований предметно-мовний підхід, адже усі вони 

спрямовані на отримання майбутніми лікарями практичних знань, навичок та 

умінь, які є релевантними їхній майбутній професійній діяльності. 

Допоміжними є індуктивний та дедуктивний підходи, позаяк вони можуть бути 

використані в межах основних підходів.  

Для глибшого розуміння суті теоретичних та методологічних засад 

фахової підготовки майбутніх лікарів було досліджено поняття іншомовної 

(англомовної) професійно орієнтованої компетентності, визначено її основні 

характеристики і компоненти, а також запропоновано власне тлумачення цього 

поняття. 

5. Виокремлено, сформульовано і класифіковано принципи відбору та 

організації навчального матеріалу для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності майбутніх лікарів. 

Задля підвищення ефективності формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних 

групах необхідно обирати навчальні матеріали, які адаптовані до рівнів 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності студентів, 

а також відображають потреби фахової діяльності лікарів з огляду на 

необхідність формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності, що відповідає сучасним міжнародним вимогам сфери 

медицини в умовах інтернаціоналізації вищої освіти України. З огляду на це, 

були відібрані, класифіковані та описані три види принципів, а саме: принципи 

відбору навчального матеріалу, принципи організації навчального матеріалу, 

сукупні принципи відбору та організації навчального матеріалу. 
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6. Розроблено комплекс вправ з урахуванням відмінностей між носіями 

ВККК та НККК, а також створено модель формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. 

Методика формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища була розроблена на основі трьох етапів навчання: підготовчо-

орієнтаційного, структурно-комунікативного та завершального 

(рефлексійного). В основу методики був покладений комплекс вправ, який 

базувався на вироблені алгоритму, котрий полягає у варіюванні умови завдання 

та її адаптації відповідно до особливостей на рівнях культурної, вербальної і 

невербальної поведінки представників висококонтекстних та 

низькоконтекстних культур комунікації. Метою укладання комплексу вправ із 

указаним алгоритмом було оптимізувати взаємодію студентів у парах та групах 

під час виконання завдань, сприяти уникненню непорозумінь та конфліктів і, як 

наслідок, – призвести до підвищення ефективності формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні на основі діалогу-

розпитування. 

7. Експерементально перевірено ефективність авторської методики. 

Перед проведенням експериментального навчання було визначено його мету і 

завдання, об’єкт, а також варійовану та неварійовані умови. Було 

сформульовано таку гіпотезу методичного експерименту: високого рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності у 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища можна 

досягти за умови організації навчання на основі спеціально відібраного, 

структурованого та розробленого комплексу вправ, у якому враховані 

розбіжності між комунікативними і поведінковими стратегіями представників 

висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації. 

Проведений експеримент був базовим, горизонтально-вертикальним, 

природнім, відкритим односерійним методичним експериментом. Перевірка та 

інтерпретація отриманих результатів була здійснена за допомогою t-критерію 
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Стьюдента та багатофункціонального статистичного критерію  𝜑∗ кутового 

перетворення Фішера. Отримані показники продемонстрували, що коефіцієнт 

навченості студентів, котрі навчалися за варіантом методики А із додаванням 

алгоритму, у якому враховані розбіжності між представниками 

висококонтекстних і низькоконтекстних культур комунікації, є вищим за 

коефіцієнт навченості студентів, котрі навчалися за варіантом методики Б, у 

якому не взяті до уваги відмінності на рівнях культурної, вербальної і 

невербальної поведінки між студентами, що належать до висококонтекстних і 

низькоконтекстних культур комунікації. 

8. Результати проведеного дослідження слугували осною для 

методичних рекомендацій щодо формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю 222 

«Медицина» в умовах полікультурного середовища. 

Теоретичні та практичні здобутки дослідження можуть бути використані 

у подальших наукових розвідках, присвячених проблемі формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища, а також у розробці підручників і 

навчальних посібників з навчання англомовного професійно орієнтованого 

говоріння студентів інших спеціальностей.  
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Додаток А. Зразки анкет індивідуального письмового опитування 

Додаток А. 1. Зразок анкети індивідуального письмового опитування 

практикуючих лікарів 

 

Шановний респонденте!  

Місце роботи ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення 

найпоширеніших різновидів фахової комунікації лікарів. Дані цієї анкети 

будуть використані в узагальненому вигляді тільки для наукового дослідження 

з теми «Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища». Ваші 

відверті відповіді суттєво допоможуть нам у розробці відповідної методики.   

 

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши «» або 

«+»під обраним Вами варіантом. 

№ 

п/п 

Питання Відповіді 

   так  ні  важко 

відповіст

и  

1.  Ви використовуєте ділове листування для 

здійснення своєї професійної діяльності? 

   

2.  Ви берете участь у ділових телефонних 

розмовах? 

   

3.  Ви ведете ділові бесіди / консультації?    

4.  Ви берете участь у ділових нарадах / 

консиліумах? 

   

5.  Ви берете участь у ділових переговорах?    

6.  Ви виступаєте публічно у межах виконання 

своїх професійних обов’язків? 

   

                                                                                   так ні важко 

відповіст

и 

7.   Ви використовуєте діалогічне мовлення  під час 

здійснення своєї професійної діяльності? 

   

8.  Ви використовуєте діалог-розпитування у своїй 

фаховій діяльності? 

   

9.  Ви берете участь у ділових діалогах-

дискусіях/обговореннях? 
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10.  Ви використовуєте діалог-обмін 

думками/враженнями у своїй фаховій 

діяльності? 

   

11.  Ви використовуєте діалог-домовленість у своїй 

фаховій діяльності? 

   

   так ні важко 

відповіст

и 

12.  Ви використовуєте діалог-розпитування під час 

спілкування з колегами?  

   

13.  Ви використовуєте діалог-розпитування під час 

спілкування з пацієнтами та їх представниками / 

родичами? 

   

14.  Ви використовуєте діалог-дискусію/обговорення 

під час спілкування з колегами?  

   

15.  Ви використовуєте діалог-дискусію/обговорення 

під час спілкування з пацієнтами та їх 

представниками / родичами? 

   

16.  Ви використовуєте діалог-обмін 

думками/враженнями під час спілкування з 

колегами?  

   

17.  Ви використовуєте діалог-обмін 

думками/враженнями під час спілкування з 

пацієнтами та їх представниками / родичами? 

   

18.  Ви використовуєте діалог-домовленість під час 

спілкування з колегами?  

   

19.  Ви використовуєте діалог-домовленість під час 

спілкування з пацієнтами та їх представниками / 

родичами? 

   

  так ні важко 

відповіст

и 

20.  Ви використовуєте діалогічне мовлення у 

наступних ситуаціях професійної комунікації?  

   

 медичний огляд пацієнта    

 збір анамнезу пацієнта    

 надання консультації пацієнту    

 лікарський консиліум    

 консультація з колегою/-ми    

 інший варіант:    

  

 

так ні важко 

відповіст

и 

21.  Ви використовуєте монологічне мовлення  під 

час здійснення своєї професійної діяльності? 

   

22.  Ви використовуєте монолог-опис під час 

здійснення своєї професійної діяльності? 

   

23.  Ви використовуєте монолог-розповідь під час 

здійснення своєї професійної діяльності? 

   

24.  Ви використовуєте монолог-міркування під час 

здійснення своєї професійної діяльності? 

   

  так ні важко 

відповіст



265 

и 

25.  Ви використовуєте монологічне мовлення у 

наступних ситуаціях професійної комунікації? 

   

 виступ на міжнародній конференції     

 виступ на вебінарі    

 представлення анамнезу хворого під час зборів / 

консиліуму 

   

 пояснення ходу лікування, діагнозу тощо 

пацієнту або його представникам / родичам 

   

 інший варіант:    

 

Приклади діалогів 

Діалог-розпитування Dr. Morrison: Can you tell me what the problem is? 

Mrs. Williams: I’ve got a terrible headache. 

Dr. Morrison: Where does it hurt? 

Mrs. Williams: Just here. 

Dr. Morrison: Can you describe the pain? … 

Діалог-дискусія/обговорення Dr. Parsons: What do you think of the appearance of 

the stools? 

Dr. Tailor: Well, judging by the loose consistency and 

the presence of blood in them, I can suggest that the 

patient is suffering from ulcerative colitis. 

Dr. Parsons: I see your point. But what about absence 

of rigidity while palpating? … 

Діалог-обмін думками/враженнями Dr. Stevens: How did you like the webinar on 

psychiatric aspects of epilepsy? 

Dr. Newman: Oh, actually it was really informative. 

For example, it was new to me that … 

Діалог-домовленість Dr. Abraham: Follow my prescriptions and come in 

for a follow-up appointment next Tuesday. 

Mr. Grey: Okay, Doctor. Thank you so much! See 

you in a week then. 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
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Додаток А. 2. Зразок анкети індивідуального письмового опитування 

студентів полінаціональних груп  

 

Шановний респонденте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення можливих 

причин виникнення труднощів під час виконання парних і групових 

аудиторних завдань у полінаціональних (багатонаціональних) групах. Дані цієї 

анкети будуть використані в узагальненому вигляді тільки для наукового 

дослідження з теми «Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища». Ваші відверті відповіді суттєво допоможуть нам у розробці 

відповідної методики.   

 

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши «» або 

«+»під обраним Вами варіантом. 

№ 

п/п 

Питання Відповіді 

   так  ні  важко 

відповіст

и  

1.  Ви виконуєте парні і групові завдання під час 

занять з АМПС? 

   

2.  Ви виконуєте парні і групові завдання під час 

занять з АМПС лише у співпраці зі 

співвітчизниками? 

   

3.  Ви виконуєте парні і групові завдання під час 

занять з АМПС у співпраці з представниками 

інших країн? 

   

4.  Ви надаєте перевагу виконанню парних і 

групових завдань у співпраці зі 

співвітчизниками у порівнянні з 
представниками інших країн? 

   

5.  Ви надаєте перевагу виконанню парних і 

групових завдань у співпраці з представниками 

інших країн у порівнянні зі співвітчизниками? 

   

6.  Чи виникають у Вас труднощі під час 

виконання парних і групових завдань у 

співпраці зі співвітчизниками? 

   

7.  Чи виникають у Вас труднощі під час 

виконання парних і групових завдань у 

співпраці з представниками інших країн? 
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  так  ні  важко 

відповіст

и  

8.  Ваше небажання виконувати групові і парні 

завдання з представниками інших країн 

викликане наступними причинами? 

   

 комунікативні труднощі (мовний бар’єр)    

 розбіжності культурно-ціннісних орієнтирів    

 відсутність довіри    

 складність розуміння невербальної поведінки 

(міміки, жестів тощо) 

   

 інший варіант:    

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
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Додаток А. 3. Зразок анкети індивідуального письмового опитування 

викладачів ДВНЗ «Ужгородський національний університет», які 

викладають АМПС у полінаціональних групах 

 

Шановний респонденте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення можливих 

причин виникнення труднощів під час виконання парних і групових 

аудиторних завдань у полінаціональних (багатонаціональних) групах. Дані цієї 

анкети будуть використані в узагальненому вигляді тільки для наукового 

дослідження з теми «Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища». Ваші відверті відповіді суттєво допоможуть нам у розробці 

відповідної методики.   

 

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши «» або 

«+»під обраним Вами варіантом. 

№ 

п/п 

Питання Відповіді 

   так  ні  важко 

відповіст

и  

1.  Ваші студенти виконують парні і групові 

завдання під час занять з АМПС? 

   

2.  Ви заохочуєте своїх студентів виконувати 

парні і групові завдання під час занять з АМПС 

лише у співпраці зі співвітчизниками? 

   

3.  Ви заохочуєте своїх студентів виконувати 

парні і групові завдання під час занять з АМПС 

у співпраці з представниками інших країн?  

   

4.  Ваші студенти надають перевагу виконанню 

парних і групових завдань у співпраці зі 

співвітчизниками у порівнянні з 

представниками інших країн? 

   

5.  Ваші студенти надають перевагу виконанню 

парних і групових завдань у співпраці з 

представниками інших країн у порівнянні зі 

співвітчизниками? 

   

6.  Чи виникають у Ваших студентів труднощі під 

час виконання парних і групових завдань у 

співпраці зі співвітчизниками? 

   

7.  Чи виникають у Ваших студентів труднощі під    
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час виконання парних і групових завдань у 

співпраці з представниками інших країн? 

  так  ні  важко 

відповіст

и  

8.  З якими труднощами найчастіше стикаються 

Ваші студенти під час виконання парних і 

групових завдань у співпраці з представниками 

інших країн? 

   

 складність розуміння вимови партнера/-ів    

 розбіжність у побудові формальних 

висловлювань між партнерами 

   

 використання партнером/-ами значної кількості 

імпліцитних невербальних елементів 

   

 різні підходи партнерів до виконання завдання    

 розбіжність фонових знань партнерів    

 комунікативна пасивність (відсутність 

ініціативи) партнера/-ів 

   

 культурно обумовлені комунікативні 

розбіжності партнерів 

   

 відмова від співпраці одним з партнерів    

 інший варіант:    

  так  ні  важко 

відповіст

и  

9.  Чи можна поясними небажання Ваших 

студентів виконувати групові і парні завдання з 

представниками інших країн наступними 

причинами? 

   

 комунікативні труднощі (мовний бар’єр)    

 розбіжності культурно-ціннісних орієнтирів    

 відсутність довіри    

 складність розуміння невербальної поведінки 

(міміки, жестів тощо) 

   

 інший варіант:    

 

 Щиро дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Б. Результати індивідуального письмового опитування 

Додаток Б. 1. Результати індивідуального письмового опитування 

практикуючих лікарів 

Питання 1–6. Відсоткове співвідношення різновидів фахової комунікації 

лікарів 

 
 

Питання 7. Ви використовуєте діалогічне мовлення  під час здійснення своєї 

професійної діяльності? 

 
 

Питання 8–11. Відсоткове співвідношення використання різновидів діалогів у 

повсякденній фаховій комунікації лікарів 

 

  

26%

64%

97%

71%

9%

52%

Ділове листування 

Ділові телефонні розмови

Ділові бесіди / консультації

Ділові наради / консиліуми

Ділові переговори

Публічні виступи 

98%

1%1%

Так

Ні

Важко відповісти

84%

1%

2%
13%

Діалог-розпитування

Діалог-домовленість

Діалог-обмін 

враженнями/думками

Діалог-дискусія/обговорення
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Питання 12–13. Відсоткове співвідношення використання лікарями діалогу-

розпитування у спілкуванні з колегами і пацієнтами та їх представниками / 

родичами 

 
 

Питання 14–15. Відсоткове співвідношення використання лікарями діалогу-

дискусії/обговорення у спілкуванні з колегами і пацієнтами та їх 

представниками / родичами 

 
 

Питання 16–17. Відсоткове співвідношення використання лікарями діалогу-

обміну думками/враженнями у спілкуванні з колегами і пацієнтами та їх 

представниками / родичами 

 
 

Питання 18–19. Відсоткове співвідношення використання діалогу-

домовленості у спілкуванні з колегами і пацієнтами та їх представниками / 

родичами 

 
 

 

13%

87%

Колеги

Пацієнти та їх 

представники/родичі

96%

4%
Колеги

Пацієнти та їх 

представники/родичі

91%

9% Колеги

Пацієнти та їх 

представники/родичі

36%64%

Колеги

Пацієнти та їх 

представники/родичі
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Питання 20. Відсоткове співвідношення використання діалогічного мовлення у 

ситуаціях професійної комунікації лікарів 

 
 

Питання 21. Ви використовуєте монологічне мовлення  під час здійснення 

своєї професійної діяльності? 

 
 

Питання 22–24. Відсоткове співвідношення використання різновидів 

монологів у повсякденній фаховій комунікації лікарів 

  

18%

100%

99%

96%

98%

97%

Інший варіант

Консультація з колегою/-ми

Лікарський консиліум

Надання консультації пацієнту

Консультація з колегою/-ми

Медичний огляд пацієнта

43%

51%

6%

Так

Ні

Важко відповісти

14%

22%
64%

Монолог-міркування

Монолог-розповідь

Монолог-опис
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Додаток Б. 2. Результати індивідуального письмового опитування 

студентів полінаціональних груп  

Питання 1. Ви виконуєте парні і групові завдання під час занять з АМПС? 

 
 

Питання 2. Ви виконуєте парні і групові завдання під час занять з АМПС лише 

у співпраці зі співвітчизниками? 

 
 

Питання 3. Ви виконуєте парні і групові завдання під час занять з АМПС у 

співпраці з представниками інших країн? 

 
 

Питання 4. Ви надаєте перевагу виконанню парних і групових завдань у 

співпраці зі співвітчизниками у порівнянні з представниками інших країн? 

 

89%

9% 2%

Так

Ні

Важко відповісти

37%

62%

1%

Так

Ні

Важко відповісти

71%

28%

1%

Так

Ні

Важко відповісти

77%

20%

3%

Так

Ні

Важко відповісти
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Питання 5. Ви надаєте перевагу виконанню парних і групових завдань у 

співпраці з представниками інших країн у порівнянні зі співвітчизниками? 

 
 

Питання 6. Чи виникають у Вас труднощі під час виконання парних і групових 

завдань у співпраці зі співвітчизниками? 

 
 

Питання 7. Чи виникають у Вас труднощі під час виконання парних і групових 

завдань у співпраці з представниками інших країн? 

 
 

Питання 8. Відсоткове співвідношення можливих причин небажання 

виконувати групові і парні завдання у співпраці з представниками інших країн 

 
  

19%

76%

5%

Так

Ні

Важко відповісти

34%

55%

11%

Так

Ні

Важко відповісти

73%

18%

9%

Так

Ні

Важко відповісти

12%

14%

35%

29%

56%

Інший варіант

Складність розуміння невербальної …

Відсутність довіри

Розбіжності культурно-ціннісних …

Комунікативні труднощі (мовний бар’єр)
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Додаток Б. 3. Результати індивідуального письмового опитування 

викладачів ДВНЗ «Ужгородський національний університет», які 

викладають АМПС у полінаціональних групах 

Питання 1. Ваші студенти виконують парні і групові завдання під час занять 

з АМПС? 

 
 

Питання 2. Ви заохочуєте своїх студентів виконувати парні і групові завдання 

під час занять з АМПС лише у співпраці зі співвітчизниками? 

 
 

Питання 3. Ви заохочуєте своїх студентів виконувати парні і групові завдання 

під час занять з АМПС у співпраці з представниками інших країн? 

 
 

 

93%

7% 0%

Так

Ні

Важко відповісти

41%

46%

13%

Так

Ні

Важко відповісти

57%

37%

6%

Так

Ні

Важко відповісти
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Питання 4. Ваші студенти надають перевагу виконанню парних і групових 

завдань у співпраці зі співвітчизниками у порівнянні з представниками інших 

країн? 

 
 

Питання 5. Ваші студенти надають перевагу виконанню парних і групових 

завдань у співпраці з представниками інших країн у порівнянні зі 

співвітчизниками? 

 
 

Питання 6. Чи виникають у Ваших студентів труднощі під час виконання 

парних і групових завдань у співпраці зі співвітчизниками? 

 
 

Питання 7. Чи виникають у Ваших студентів труднощі під час виконання 

парних і групових завдань у співпраці з представниками інших країн?

 
 

 

83%

12%
5%

Так

Ні

Важко відповісти

13%

80%

7%

Так

Ні

Важко відповісти

27%

64%

9%

Так

Ні

Важко відповісти

86%

12% 2%

Так

Ні

Важко відповісти
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Питання 8. Відсоткове співвідношення можливих труднощів, з якими 

стикаються студенти під час виконання парних і групових завдань у співпраці 

з представниками інших країн 

 
 

Питання 9. Відсоткове співвідношення можливих причин небажання 

виконувати групові і парні завдання у співпраці з представниками інших країн 

 
 

 

 

  

1%

14%

67%

36%

19%

75%

42%

30%

28%

Інший варіант

Відмова від співпраці одним з партнерів 

Культурно обумовлені комунікативні 

розбіжності партнерів

Комунікативна пасивність (відсутність 

ініціативи) партнера/-ів

Розбіжність фонових знань партнерів

Різні підходи партнерів до виконання 

завдання

Використання партнером/-ами значної 

кількості імпліцитних невербальних …

Розбіжність у побудові формальних 

висловлювань між партнерами

Складність розуміння вимови партнера/-ів

1%

32%

24%

37%

69%

Інший варіант

Складність розуміння невербальної 

поведінки (міміки, жестів тощо)

Відсутність довіри

Розбіжності культурно-ціннісних 

орієнтирів

Комунікативні труднощі (мовний бар’єр)
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Додаток В. Порівняльна таблиця кількості аудиторних годин, передбачених 

робочими навчальними планами деяких ЗВО для спеціальності 222 

«Медицина» (ОКР «Магістр») станом на 2019-2020 н. р. 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 

Студенти, які здобувають вищу освіту 

державною мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

Курс Студенти, які здобувають вищу освіту 

англійською мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

«Іноземна мова», 50 ауд. год. I – 

1. «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», 70 ауд. год. 

 

2. Курс за вибором «Іноземна мова 

(друга)», 20 ауд. год. 

II Курс за вибором «Іноземна мова 

(друга)», 20 ауд. год. 

1. Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 20 ауд. год. 

 

2. Курс за вибором «Іноземна мова 

(друга)», 20 ауд. год. 

III 1. Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 20 ауд. 

год. 

 

2. Курс за вибором «Іноземна мова 

(друга)», 20 ауд. год. 

Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 20 ауд. год. 

IV Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 10 ауд. 

год. 

Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 10 ауд. год. 

V Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 10 ауд. 

год. 

Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 10 ауд. год. 

VI Курс за вибором «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», 10 ауд. 

год. 

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Студенти, які здобувають вищу освіту 

державною мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

Курс Студенти, які здобувають вищу освіту 

англійською мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

І семестр ІІ семестр  І семестр ІІ семестр 

«Англійська 

мова», 60 ауд. год. 

«Англійська мова 

медичного 
спрямування», 60 

ауд. год. 

I – «Англійська мова – 

підготовка до 
зовнішнього 

незалежного 

оцінювання», 30 

ауд. год. 

«Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська)», 36 

ауд. год. 

1. «Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська)», 34 ауд. 

год. 

 

2. «Елективний курс 

II – «Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)» 

50 ауд. год. 
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з англійської мови за 

професійним 

спрямуванням», 20 

ауд. год. 

– 1. «Англійська мова 

медичного 

спрямування», 30 

ауд. год. 

 

2. «Елективний 

курс з англійської 

мови за професійним 

спрямуванням», 20 

ауд. год. 

III – – 

– «Елективний курс з 

англійської мови 

медичного 

спрямування», 20 

ауд. год. 

IV – – 

– «Елективний курс з 

англійської мови 

медичного 

спрямування», 10 

ауд. год. 

V – – 

 «Елективний курс з 

англійської за 

професійним 

спрямуванням – 

ділова мова», 20 ауд. 

год. 

VI – – 

 

ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім.  

М. І. Пирогова» 

Студенти, які здобувають вищу освіту 

державною мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

Курс Студенти, які здобувають вищу освіту 

англійською мовою 

(назва навчальної дисципліни / 

кількість аудиторних годин) 

«Іноземна мова», 50 ауд. год. I – 

«Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», 70 ауд. год. 

II – 

 «Іноземна мова» (вибіркова дисципліна), 

70 ауд. год. 

III – 

– IV – 

– V – 

– VI – 
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Додаток Г. Структура навчальної дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська мова)» для студентів другого 

курсу спеціальності 222 «Медицина» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 Форма навчання: 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н
і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н
і 

ін
д
и
в
ід

у
ал

ь
н
а 

р
о
б
о
та

 

са
м
о
ст

ій
н
а
 

р
о
б
о
та

 

2-й семестр 

Модуль 1 

Part І. Students and their environment.  

Тема 1. Getting to know each other. Student’s biography. 

Hobbies and leisure. My hometown, village. 

4   2  2 

Тема 2. I am a medical student. My medical facility. 

Student’s working day. Medical education in Ukraine. 

4   2  2 

Part II. Structure of the human body. Main systems of 

the human body. 

 

Тема 3. Human body and its structure. 6   4  2 

Тема 4. Skeletal system. 4   2  2 

Тема 5. Muscular system. 4   2  2 

Тема 6. Respiratory system. 6   4  2 

Тема 7. Digestive system. 7   4  3 

Тема 8. Cardiovascular system. 7   4  3 

Тема 9. Nervous system. The Brain. 7   4  3 

Разом за модуль 49   28  21 

Модуль 2 

Part III. Diseases of the main systems in the human 

body. 

 

Тема 1. Types of injuries. The First Aid. 4   2  2 

Тема 2. Diseases of the respiratory system. 8   4  4 

Тема 3. Diseases of the digestive system.  4   2  2 

Тема 4. Diseases of the cardiovascular system. 4   2  2 

Тема 5. Diseases of the brain and nervous system. 5   2  3 

Тема 6. Infectious diseases. 6   4  2 

Part IV. At the hospital. Healthcare systems around 

the world. 

 

Тема 7. Types of hospitals. Medical specialties. 4   2  2 

Тема 8. The healthcare system in my home-country. 4   2  2 

Part V. Final module control.  

Модульна контрольна робота 4   2  – 

Разом за модуль 41   22  19 

Разом за семестр 90   50  40 
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Додаток Д. Перелік тем та підтем для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів на основі 

діалогу-розпитування у межах робочої програми навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)» для 

студентів полінаціональних груп другого курсу спеціальності 222 

«Медицина»  

 

№ 

п/п 

Назва теми Підтеми у межах кожної теми 

1.  Human body and its structure.  1. Human body: structure and functions. 

2. Body parts: making derivatives.  

3. Body parts: making word combinations. 

4. Names of body parts: medical terms vs common words. 

5. Presenting complaint. Types of pain. 

6. Physical examination. Asking about general complaints. 

2.  Skeletal system. 1. Medical names for bones vs common names for bones.  

2. Asking for and explaining the diagnosis. 

3.  Muscular system.  1. Names and functions of muscles. Producing derivatives 

and making word combinations.  

2. Movement terminology. Giving instructions. 

4.  Respiratory system.  1. Respiratory system terminology: medical terms vs 

common words. 

2. Talking about symptoms. 

5.  Digestive system. 1. Digestive system terminology. Giving advice. 

2. Abdominal examination. Giving instructions. 

6.  Cardiovascular system.  Heart anatomy. Agreeing and disagreeing. 

7.  Nervous system. The Brain. Structure and functions of the nervous system and the 

brain. 

8.  Types of injuries. The First 

Aid.  

1. Types of injuries. History taking. Expressing 

empathy. 

2. History taking. Contents of the first aid kit. Giving 

first aid. 

9.  Diseases of the respiratory 

system.  

1. Diseases of the respiratory system: types of coughs. 

Carrying out medical interviews. 

2. Diseases of the respiratory system: specifying main 
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signs and symptoms.  

10.  Diseases of the digestive 

system.  

1. General symptoms of digestive disorders. 

2. Abdominal examination. Presenting complaint. 

11.  Diseases of the 

cardiovascular system. 

1. Symptoms of cardiovascular disorders. A check-up 

examination. 

2. Giving recommendations. Explaining and reassuring. 

12.  Diseases of the brain and 

nervous system.  

1. Explaining a diagnosis. 

2. Sharing professional expertise: reflecting on the 

symptoms of brain and neurological disorders. 

13.  Infectious diseases. 3. Types and main symptoms of infectious diseases. 

4. Online video consultations with foreign specialists 

(COVID-19). 

  



283 

Додаток Е. Зовнішній контекст типових професійно орієнтованих 

комунікативних ситуацій майбутніх лікарів у поєднанні із 

дескриптивними категоріями 

СФЕРА Категорії ситуації Дескриптори 

П
Р

О
Ф

Е
С

ІЙ
Н

А
 Д

ІЯ
Л

Ь
Н

ІС
Т

Ь
 

МІСЦЕ 

РОЗТАШУВАННЯ 

– кабінети лікарів;  

– лікарняні палати; 

– процедурні кабінети; 

– кабінети функціональної діагности; 

– лабораторії; 

– помешкання пацієнтів. 

УСТАНОВИ – амбулаторії; 

– поліклініки; 

– лікарні;  

– диспансери. 

ОСОБИ – колеги: 

✓ перший рівень: організатори охорони 

здоров’я (наприклад, головні лікарі, 

завідувачі відділеннями); 

✓ другий рівень: спеціалісти з вищою 

медичною освітою (наприклад, лікарі 

загальної практики, вузькопрофільні 

спеціалісти); 

✓ третій рівень: спеціалісти з середньо-

спеціальною медичною освітою (наприклад, 

фельдшери, медичні сестри); 

✓ четвертий рівень: медичні працівники без 

спеціальної медичної освіти (наприклад, 

молодші медичні сестри); 

– пацієнти; 

– представники (напр., родичі) пацієнтів. 

ОБ’ЄКТИ – медичне обладнання для профілактики 

захворювань;  

– медичне обладнання для виявлення 

(діагностики) захворювань; 

– медичне обладнання для спостереження, 

контролю та вивчення стану організму; 

– медичне обладнання для лікування, повного 

або часткового усунення проявів 

захворювання, заміни чи зміни 

анатомічного або фізіологічного стану 

хворого організму або його функцій; 

– лікарські засоби. 

ПОДІЇ – збір анамнезу пацієнта; 

– дискусії; 

– консультації / відеоконсультації; 

– консиліуми / відеоконсиліуми; 

– конференції / відеоконференції (вебінари); 

– виробничі конфлікти. 
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ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

– надання первинної долікарської/лікарської 

медико-санітарної допомоги; 

– надання первинної спеціалізованої медико-

санітарної допомоги; 

– надання спеціалізованої медичної допомоги; 

– проведення медичних оглядів;  

– проведення медичних експертиз. 

РОБОЧІ 

МАТЕРІАЛИ 

Тексти: 

– історії хвороб; 

– виписки з історій хвороб; 

– лікарські заключення; 

– медичні довідки; 

– доповіді / звіти;  

– розпорядження. 

 

Аудіо- і відеоматеріали: 

– діалоги між лікарями і пацієнтами; 

– діалоги між лікарями; 

– діалоги між лікарями і медичним 

персоналом; 

– професійні дискусії; 

– лікарські консиліуми; 

– лікарські збори; 

– аудіо- і відеодмонстрації специфіки роботи 

лікарів загальної практики, 

вузькопрофільних спеціалістів, відділень 

лікарні, надання першої медичної допомоги 

тощо. 
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Додаток Ж.  Реалізація принципів формування АПОК майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища  у межах основних та допоміжних 

підходів 

 Підходи Принципи, які 

можуть 

реалізовуватися у 

підході 

Концепція реалізації 

принципів через підходи 

Р
е
а
л

із
а
ц

ія
 п

р
и

н
ц

и
п

ів
 ф

о
р

м
у
в

а
н

н
я

 А
П

О
К

 м
а
й

б
у
т
н

іх
 л

ік
а
р

ів
 в

 у
м

о
в

а
х
 п

о
л

ік
у
л

ь
т
у
р

н
о
г
о
 с

е
р

е
д
о
в

и
щ

а
  
у
 м

е
ж

а
х
 

о
с
н

о
в

н
и

х
 т

а
 д

о
п

о
м

іж
н

и
х
 п

ід
х
о
д
ів

 

Компетентнісний • проблемності 

 

 

 

• ефективності 

 

 

• кількісної достатності 
 

 

 

 

• інтенсивності 
 

 

 

 

• контрольованості 
навчання 

• постановка перед 

студентами можливих фахових 

проблем з метою формування у 

них АПОК 

• набуття АПОК, необхідної 

для ефективної взаємодії у 

майбутній професії лікаря 

• відбір такої кількості 

навчальних матеріалів, яка 

буде достатньою для 

формування належного рівня 

АПОК майбутніх лікарів 

• оптимізація навчального 

матеріалу задля підвищення 

рівня АПОК майбутніх лікарів 

в умовах обмеженої кількості 

аудиторних занять 

• контроль опанування 

студентами необхідних знань, 

навичок та умінь, необхідних 

для комплексного формування 

їх АПОК  

Ситуативно-

комунікативний 

• комунікативної 

цінності 

 

 

 

• ситуативності 
 

 

• формування АПОК 

через спілкування 

 

 

 

• відповідності 
навчального матеріалу 

виду мовленнєвої 

діяльності, який 

потрібно сформувати 

• урахування 
відповідності 

навчальних матеріалів 

комунікативним 

інтенціям 

• максимальна наближеність 

модельованих професійно 

орієнтованих діалогів до 

реальних ситуацій фахового 

медичного дискурсу  

• моделювання професійно 

орієнтованих ситуацій під час 

навчання АМПС  

• виконання практичних 

завдань, спрямованих на 

формування професійно 

орієнтованої комунікативної 

компетентності  

• урахування  комунікативної 

специфіки  конкретних 

ситуацій фахового дискурсу 

майбутніх лікарів під час 

відбору навчального матеріалу 

• включення у навчальні 

матеріали лише тих 

мовленнєвих усних та 

письмових зразків фахової 

комунікації лікарів, які 
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співрозмовників 

 

 

 

 

 

 

• наочності 

присутні у їх повсякденному 

спілкуванні як під час розмов з 

колегами (медична 

термінологія), так і під час 

спілкування з пацієнтами 

(загальновживані слова і 

вирази) 

• демонстрація очікуваних 

результатів навчання АПОГ за 

допомогою відео- та 

аудіоматеріалів з комунікації 

лікарів 

Р
е
а
л

із
а
ц

ія
 п

р
и

н
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и
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ів
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о
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а
х
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с
н

о
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н
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х
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о
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о
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н

и
х
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х
о
д
ів

 

 

Професійно 

орієнтований 

• професійної 

спрямованості 

 

 

• інформативності 

 

 

 

 

• тематичної 

відповідності 

 

• урахування 
екстралінгвістичних 

факторів 

• автентичності 

• відповідність методики та 

змісту навчання реальним 

фаховим потребам майбутніх 

лікарів 

• кореляція навчальної 

інформації, вміщеної у 

навчальні матеріали з 

майбутніми фаховими 

потребами лікарів 

• відповідність тематичного 

наповнення курсу змісту 

лікарської професії 

• урахування дискурсивної 

суті фахової комунікації 

медиків 

• використання автентичних 

фахових медичних матеріалів 

для формування АПОК 

майбутніх лікарів 

Міждисциплінарний • інтегративності 
 

 

 

 

 

• зворотного зв’язку 

• а) інтеграція  профільних 

знань, умінь і навичок до курсу 

АМПС 

• б) співпраця викладачів 

АМПС і викладачів профільних 

дисциплін 

• вплив знань з фахових 

дисциплін на швидкість та 

якість засвоєння навчального 

курсу АМПС 

ІПМП • інтегративності • повне або часткове 
занурення в англійську мову у 

процесі вивчення профільних 

дисциплін 

  

Культурологічний • урахування 
міжкультурної 

специфіки АПОК 

майбутніх лікарів у 

говорінні 

 

 

 

 

• а) врахування культурних 

відмінностей студентів 

полінаціональних груп під час 

розробки курсу АМПС  

• б) увага до особливостей 

культурних контекстів 

студентів полінаціональних 

груп та їх вплив на очікувані 

комунікативні результати під 



287 

 

 

• доступності і 
посильності 

час відбору навчального 

матеріалу 

• відбір навчальний 

матеріалів, які будуть 

враховувати індивідуальні 

особливості студентів в 

залежності від їх вікової 

категорії та культурної 

приналежності 

Дедуктивний • функціональності 

 

 

 

 

• ситуативності 
 

 

• формування АПОК 

через спілкування 

• вивчення особливостей 

функціонування лексичних і 

граматичних форм в усних 

і/або письмових  професійно 

орієнтованих зразках  

• формування АПОК на 

основі зразків професійно 

орієнтованих ситуацій 

• відтворення готових зразків 

фахової комунікації 

Індуктивний • функціональності 

 

 

 

 

 

 

• ситуативності 
 

 

• формування АПОК 

через спілкування 

 

 

 

• систематичності і 

послідовності 
 

• рівневе засвоєння правил 

функціонування лексичних і 

граматичних форм у 

професійних контекстах з 

послідовним переходом до їх 

самостійного комбінування і 

синтезування 

• моделювання професійно 

орієнтованих ситуацій для 

формування АПОК 

• комбінування і створення 

самостійних зв’язних 

висловлювань з метою 

професійно орієнтованої 

комунікації 

• шлях від послідовного, 

систематичного оволодіння 

окремими мовленнєвими діями 

різного рівня до їх подальшого 

комбінування, синтезування, 

поєднання 
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Додаток И. Типи складових вправ для формування АПОК в говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

Компонент Мета компонента Складові компонента 

Компонент 1 Розвиток 

мовленнєвих 

стратегій. 

1) Опис та коментар побаченого і почутого. 

2) Робота з малюнком. 

3) Опис / мовлення (за шаблоном). 

4) Особиста оцінка та інтерпретація 

зображеного і почутого. 

5) Зміна перспективи розповіді. 

Компонент 2 Висловлення 

професійної думки. 

1) Виключення слів, які не підходять. 

2) Пошук антонімів / синонімів і градацій 

значень. 

3) Розмова про фахові поняття. 

4) Пошук критеріїв для певних понять. 

5) Визначення відмінностей значень (напр., 

illness, disease, sickness, weakness). 

6) Формулювання питань. 

Компонент 3 Порівняння культур. 1) Порівняння і пошук відмінностей. 

2) Пошук спільного. 

3) Класифікація. 

4) Обговорення деталей. 

5) Пояснення культурного взаємозв’язку. 

Компонент 4 Формування 

комунікативної 

компетентності у 

ситуаціях 

міжкультурного 

спілкування у 

полінаціональних 

групах. 

1) Аналіз ефекту мовленнєвих актів та їх 

мовної реалізації. 

2) Аналіз комунікативних стратегій. 

3) Аналіз і порівняння стилів вираження. 

4) Відповідна реакція (активне аудіювання). 

5) Міжкультурна взаємодія. 

6) Здійснення комунікації за ролями. 

7) Метакомунікація (обговорення 

комунікації). 
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Додаток К. Реалізація вправ за спрямованістю інформації та їх 

компонентів у межах етапів формування АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів 

Етап Основні види 

вправ за 

спрямованістю 

інформації 

Компоненти вправ з урахуванням 

особливостей 

міжкультурної АПОК у говорінні 

Підготовчо-

орієнтаційний 

1. Рецептивно-

репродуктивні 

(імітація, 

перетворення 

інформації) 

 

2. Репродуктивні 

(імітація, 

перетворення 

інформації) 

➢ опис та коментар побаченого і почутого; 

➢ робота з малюнком; 

➢ опис / мовлення (за шаблоном); 

➢ зміна перспективи розповіді; 

➢ виключення слів, які не підходять; 

➢ пошук антонімів / синонімів і градацій 

значень; 

➢ розмова про фахові поняття; 

➢ пошук критеріїв для певних понять; 

➢ визначення відмінностей значень; 

➢ формулювання питань; 

➢ порівняння і пошук відмінностей; 

➢ пошук спільного; 

➢ класифікація; 

➢ обговорення деталей; 
➢ пояснення культурного взаємозв’язку; 

➢ відповідна реакція (активне аудіювання); 

➢ міжкультурна взаємодія; 

➢ дискусія за ролями. 

Структурно-

комунікативний 

1. Рецептивно-

репродуктивні 

(підготовлене 

мовлення) 

 

2. Рецептивно-

продуктивні  

(підготовлене 

мовлення) 

 

➢ опис та коментар побаченого і почутого; 

➢ робота з малюнком; 

➢ опис / мовлення (за шаблоном); 

➢ зміна перспективи розповіді; 

➢ виключення слів, які не підходять; 

➢ пошук антонімів / синонімів і градацій 

значень; 

➢ розмова про фахові поняття; 

➢ пошук критеріїв для певних понять; 

➢ визначення відмінностей значень; 

➢ формулювання питань; 

➢ порівняння і пошук відмінностей; 

➢ пошук спільного; 

➢ класифікація; 

➢ обговорення деталей; 

➢ пояснення культурного взаємозв’язку; 

➢ аналіз і порівняння стилів вираження; 

➢ відповідна реакція (активне 

аудіювання); 

➢ міжкультурна взаємодія; 

➢ дискусія за ролями. 

Завершальний 

(рефлексійний) 

1. Рецептивно-

продуктивні  

(підготовлене 

мовлення) 

 

➢ опис та коментар побаченого і почутого; 

➢ робота з малюнком; 

➢ опис / мовлення (за шаблоном); 

➢ особиста оцінка та інтерпретація 

зображеного і почутого; 
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2. Продуктивні 

(підготовлене 

мовлення, 

непідготовлене 

мовлення) 

 

➢ зміна перспективи розповіді; 

➢ розмова про фахові поняття; 

➢ пошук критеріїв для певних понять; 

➢ формулювання питань; 

➢ порівняння і пошук відмінностей; 

➢ пошук спільного; 

➢ класифікація; 

➢ обговорення деталей; 

➢ пояснення культурного взаємозв’язку; 

➢ аналіз ефекту мовленнєвих актів і їх 

мовної реалізації; 

➢ аналіз комунікативних стратегій; 

➢ аналіз і порівняння стилів вираження; 

➢ відповідна реакція (активне 

аудіювання); 

➢ міжкультурна взаємодія; 

➢ дискусія за ролями; 

➢ метакомунікація (дискусія про 

комунікацію). 
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Додаток Л. Структура етапів формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища  

Назва етапу Мета етапу Групи вправ на говоріння 

1. Підготовчо-

орієнтаційний 

Підготовка до 

усної професійно 

орієнтованої 

комунікації,  

закладання основ 

співпраці 

студентів різних 

національностей у 

парах і групах. 

 

1. Умовно-комунікативні вправи на надання 

знань та розвиток і формування навичок та 

вмінь щодо використання лексичного 

мінімуму під час професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх лікарів із залученням 

некомунікативних елементів на тренування 

вимови/артикуляції та утворення похідних. 

2. Умовно-комунікативні вправи на надання 

знань та розвиток і формування навичок та 

вмінь щодо позначення скарг, симптомів і 

діагнозів за допомогою клішованих фраз, 

медичних термінів греко-латинського 
походження та їх розмовних еквівалентів, що 

забезпечують адекватне вираження різних 

інтенцій мовця та обумовлюють адресата 

інформації (фахівців медичної галузі або 

пацієнтів чи їх представників). 

2. Структурно-

комунікативний 

Структурування 

усної професійно 

орієнтованої 

комунікації, 

пояснення умов 

вправ та правил 

поведінки для 

студентів високо- і 

низькоконтекстних 

культур у процесі 

їх виконання. 

1. Умовно-комунікативні вправи на надання 

знань та розвиток і формування навичок та 

вмінь щодо здійснення АПОДМ лікарів у 

типових ситуаціях медичної галузі з 

використанням методів і технологій навчання 

типу:  

• рольові ігри; 

• ділові ігри. 

2. Умовно-комунікативні вправи на надання 

знань та розвиток і формування навичок та 

вмінь щодо вживання типових граматичних 

конструкцій для вираження різних інтенцій 

мовців в АПОГ лікарів. 

3. Завершальний 

(рефлексійний)  

– Моделювання 

усної професійно 

орієнтованої 

комунікації. 

 

– Проведення 

мовної і 

мовленнєвої 

рефлексії задля 

аналізу та 

оптимізації 

професійно 

1. Комунікативні та умовно-комунікативні 

вправи, метою яких є надання знань та 

розвиток і формування навичок та вмінь щодо 

здійснення АПОДМ лікарів у типових 

ситуаціях медичної сфери з використанням  

методів і технологій навчання типу: 

• рольові ігри; 

• ділові ігри; 

• «кооперативне навчання»; 

• «мозковий штурм»; 

• «проблемне навчання»; 

• «круглий стіл». 
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орієнтованої 

комунікації. 

2. Комунікативні творчі вправи, метою яких є 

надання знань та розвиток і формування 

навичок та вмінь щодо здійснення АПОДМ 

лікарів у типових ситуаціях медичної галузі з 

використанням  методів і технологій навчання 

типу: 

• рольові ігри; 

• ділові ігри; 

• «кооперативне навчання»; 

• «мозковий штурм»; 

• «проблемне навчання»; 

• «круглий стіл». 
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Додаток М. Завдання передекспериментального зрізу 

для перевірки рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища 

1. Work with a partner. Student A: you are a physician; Student B: you are a 

patient. Student A: collect anamnesis and general complaints of your patient. 

Student B: present your complaints and symptoms; answer the doctor’s questions. 

 

(взято з ресурсу: https://www.google.com) 

Ask your patient about: 

1) General symptoms and complaints, for example: 

– pain in the: neck, wrist, arm, upper/lower jaw, belly, buttock, thigh, etc.; 

– rash on/in/around: skin, navel, eye, mouth, elbow, groin, armpit, etc.; 

– swelling in/on: armpit, hand, finger, toe, hip, abdomen, cheek, chin, etc.; 

– enlarged nodes, etc. 

2) Onset of symptoms. 

3) Character of symptoms (intensity, duration, etc.). 

 

2. Paraphrase the collected information into professional medical terms to fill in 

the patient record.  
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Present your dialogues and the patient record to the group.  

Swap roles and practice again. 
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Додаток Н. Завдання післяекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

1. Watch  the video: «What Coronavirus Symptoms Look like Day by Day» 

(https://www.youtube.com/watch?v=OOJqHPfG7pA) twice. Put down information about: 

– stages of severity; 

– main and accessory symptoms for each stage of severity; 

– course of the disease. 

 

(взято з ресурсу: https://www.thome.com.sg/updates/covid-19-symptoms/) 

2. What questions can be asked to find out information about stages of severity of 

the disease; main and accessory symptoms; course of the disease? Brainstorm your 

ideas in the groups of 3-4 students. 

3. Divide in two groups. Group A: you are doctors from China; group B: you are 

doctors from Ukraine. Conduct an online video consultation where Ukrainian 

doctors ask about the stages, symptoms and the course of COVID-19 while 

Chinese doctors answer the questions of their abroad colleagues on the basis of 

their experience of monitoring the progress of the disease. Choose one student from 

each group who will coordinate the course of the consultation. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OOJqHPfG7pA
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Додаток П. Результати передекспериментального зрізу 

Додаток П. 1. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-1 для 

визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 

С
и
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а
т
и

в
н

іс
т
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п
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в
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о
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1. Х.Н. 2 2 4 3 4 15 0,60 

2. Ш.Ш. 3 3 4 3 3 16 0,64 

3. Б.К.К. 4 3 4 3 4 18 0,72 

4. Б.К.І. 3 3 4 4 5 19 0,76 

5. К.П.Дж. 4 3 4 4 4 19 0,76 

6. С.А.Р. 2 2 3 3 3 13 0,52 

7. Ч.А.А. 3 3 4 3 5 18 0,72 

8. Ч.К. 3 3 3 4 4 17 0,68 

9. Т.Ш. 3 2 4 3 4 16 0,64 

10. М.А. 3 2 3 3 4 15 0,60 

11. С.Д.К. 1 2 3 2 3 11 0,44 

12. К.Н. 3 4 3 4 4 18 0,72 

13. К.В. 3 2 3 3 3 14 0,56 

14. Дж.А. 3 3 3 2 4 15 0,60 

15. К.М. 3 3 3 3 4 16 0,64 

16. А. 4 3 3 3 4 17 0,68 

17. Т.В. 3 2 4 3 4 16 0,64 

18. Г.А. 3 2 3 4 3 15 0,60 

Середнє значення за 

критерієм 2,9 2,6 3,4 3,2 3,8   

Середнє значення по 

групі      16,0 0,64 

Максимальна кількість 
балів 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
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Додаток П. 2. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-2 для 

визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх  

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 
С
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1. О.О.Е. 3 3 4 3 4 17 0,68 

2. А.А.К. 3 3 3 3 4 16 0,64 

3. В.М.Т.А. 4 4 4 4 3 19 0,76 

4. С.С.П. 3 2 3 3 3 14 0,56 

5. В.С. 3 2 3 3 3 14 0,56 

6. В.К.Р.Б. 3 3 3 4 3 16 0,64 

7. П.А. 2 2 2 2 3 11 0,44 

8. М.В.Б. 3 2 3 3 4 15 0,60 

9. С.С. 4 3 4 3 4 18 0,72 

10. М.Р. 3 3 3 3 4 16 0,64 

11. Р.А.В. 2 1 3 3 3 12 0,48 

12. Н.Д.С. 3 2 4 3 4 16 0,64 

13. М.А.Ш. 3 3 4 3 4 17 0,68 

14. Б.Н. 3 3 4 4 3 17 0,68 

15. А.О.Д. 4 4 5 4 4 21 0,84 

16. Н.Ч.І. 3 2 4 3 5 17 0,68 

17. К.Г.О. 3 4 4 4 4 19 0,76 

18. І.А.С. 3 3 3 4 4 17 0,68 

Середнє значення за 

критерієм 3,1 2,7 3,5 3,3 3,7   

Середнє значення по 

групі      16,2 0,65 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток П. 3. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-3 для 

визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх  

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 
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іс
т
ь

 (
в

ід
п

о
в

ід
н

іс
т
ь

 

зм
іс

т
у
 в

и
с
л

о
в

л
ю

в
а
н

н
я

 

а
н

г
л

о
м

о
в

н
ій

 п
р

о
ф

ес
ій

н
о
 

о
р

іє
н

т
о
в

а
н

ій
 к

о
м

у
н

ік
а
т
и

в
н

ій
 

с
и

т
у
а
ц

ії
) 

В
ід

п
о
в

ід
н

іс
т
ь

 к
о
м

у
н

ік
а
т
и

в
н

о
ї 

п
о
в

е
д
ін

к
и

 

Р
е
а
к

т
и

в
н

іс
т
ь

 

О
б
с
я

г
 в

и
с
л

о
в

л
ю

в
а
н

н
я

 

В
ід

н
о
с
н

а
 п

р
а
в

и
л

ь
н

іс
т
ь

 м
о
в

л
ен

н
я

 

З
а
г
а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 б
а
л

ів
 

К
о
е
ф

іц
іє

н
т
 н

а
в

ч
е
н

о
с
т
і 

1. Ч.М.С.К. 3 4 3 4 4 18 0,72 

2. У.С. 3 3 4 3 4 17 0,68 

3. М.М.С. 3 2 3 4 3 15 0,60 

4. М.Л. 3 3 4 4 4 18 0,72 

5. Т.М.Дж. 3 3 4 3 3 16 0,64 

6. П.У.У. 2 2 3 3 4 14 0,56 

7. Дж.С.В. 3 3 2 2 3 13 0,52 

8. З.П. 3 4 4 3 3 17 0,68 

9. Ш.С.К. 3 3 2 3 3 14 0,56 

10. Дж.У.І. 4 4 2 3 4 17 0,68 

11. Дж.У.Н.Р. 3 3 3 3 4 16 0,64 

12. К.М.О. 2 3 3 3 4 15 0,60 

13. А.Ю.А.М. 2 2 3 2 2 11 0,44 

14. Ш.М. 3 3 4 2 3 15 0,60 

15. Б.М. 3 3 4 4 5 19 0,76 

16. А-А.А.Л. 4 3 4 3 4 18 0,72 

17. Е.М. 3 3 4 3 3 16 0,64 

18. А.С.Р. 2 3 3 3 4 15 0,60 

Середнє значення за 

критерієм 2,9 3,0 3,3 3,1 3,6   

Середнє значення по 

групі      15,8 0,63 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток П. 4. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-4 для 

визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх  

лікарів в умовах полікультурного середовища 
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1. М.М. 2 2 2 2 3 11 0,44 

2. А.К. 3 3 4 3 4 17 0,68 

3. С.Ю. 2 2 4 4 3 15 0,60 

4. С.А. 3 3 4 4 3 17 0,68 

5. Г.К. 2 2 4 3 4 15 0,60 

6. Б.Д. 1 2 3 2 3 11 0,44 

7. П.А. 3 3 4 4 4 18 0,72 

8. Х.С. 2 1 3 3 3 12 0,48 

9. Ш.Т. 3 3 3 3 4 16 0,64 

10. С.А. 3 3 3 4 4 17 0,68 

11. Г.А. 3 4 3 3 3 16 0,64 

12. Т.К. 4 3 3 4 5 19 0,76 

13. Ч.С. 3 3 3 3 5 17 0,68 

14. М.С.С. 3 2 4 3 4 16 0,64 

15. Ч.А. 3 2 3 3 3 14 0,56 

16. Д.Д. 3 3 4 3 5 18 0,72 

17. Н.С. 3 3 4 3 4 17 0,68 

18. М.С. 2 2 3 3 3 13 0,52 

Середнє значення за 

критерієм 2,7 2,6 3,4 3,2 3,7   

Середнє значення по 

групі      15,5 0,62 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток Р. Результати післяекспериментального зрізу 

Додаток Р. 1. Результати післяекспериментального зрізу 

ЕГ-1 для визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 
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о
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1. Х.Н. 4 4 5 4 5 22 0,88 

2. Ш.Ш. 5 5 4 4 5 23 0,92 

3. Б.К.К. 5 5 4 4 5 23 0,92 

4. Б.К.І. 5 5 4 5 5 24 0,96 

5. К.П.Дж. 5 5 5 5 5 25 1,0 

6. С.А.Р. 3 3 4 3 3 16 0,64 

7. Ч.А.А. 4 4 4 4 4 20 0,80 

8. Ч.К. 5 5 4 4 5 24 0,96 

9. Т.Ш. 4 4 4 3 4 19 0,76 

10. М.А. 5 5 4 5 5 24 0,96 

11. С.Д.К. 3 4 4 3 4 18 0,72 

12. К.Н. 5 5 4 4 5 23 0,92 

13. К.В. 4 5 4 3 5 21 0,84 

14. Дж.А. 5 5 4 4 5 23 0,92 

15. К.М. 4 5 5 5 5 24 0,96 

16. А. 5 5 4 5 4 23 0,92 

17. Т.В. 4 5 5 4 4 22 0,88 

18. Г.А. 4 3 3 3 5 18 0,72 

Середнє значення за 

критерієм 4,4 4,6 4,2 4,0 4,6   

Середнє значення по 

групі      21,8 0,87 

Приріст за критерієм 1,5 2,0 0,8 0,8 0,8    

Приріст по групі      5,8 0,23 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток Р. 2. Результати післяекспериментального зрізу 

ЕГ-2 для визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 
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о
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1. О.О.Е. 5 4 5 4 4 22 0,88 

2. А.А.К. 4 5 5 4 5 23 0,92 

3. В.М.Т.А. 5 5 5 5 4 24 0,96 

4. С.С.П. 5 4 5 4 4 22 0,88 

5. В.С. 4 4 5 4 4 21 0,84 

6. В.К.Р.Б. 5 5 5 4 5 24 0,96 

7. П.А. 3 3 3 3 4 16 0,64 

8. М.В.Б. 5 4 4 4 4 21 0,84 

9. С.С. 5 5 5 4 5 24 0,96 

10. М.Р. 4 5 4 5 5 23 0,92 

11. Р.А.В. 3 3 3 3 3 15 0,60 

12. Н.Д.С. 5 5 5 4 5 24 0,96 

13. М.А.Ш. 4 5 4 5 5 23 0,92 

14. Б.Н. 5 5 5 4 5 24 0,96 

15. А.О.Д. 5 5 5 5 5 25 1,0 

16. Н.Ч.І. 4 5 5 5 5 24 0,96 

17. К.Г.О. 5 5 5 5 5 25 1,0 

18. І.А.С. 5 5 5 5 4 24 0,96 

Середнє значення за 

критерієм 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5   

Середнє значення по 

групі      22,4 0,90 

Приріст за критерієм 1,4 1,9 1,1 1,0 0,8   

Приріст по групі      6,2 0,25 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток Р. 3. Результати післяекспериментального зрізу 

ЕГ-3 для визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 
        

Індекс студента 
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о
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1. Ч.М.С.К. 4 4 5 5 5 23 0,92 

2. У.С. 4 3 5 4 5 21 0,84 

3. М.М.С. 4 3 4 4 4 19 0,76 

4. М.Л. 4 4 4 5 4 21 0,84 

5. Т.М.Дж. 4 4 4 4 4 20 0,80 

6. П.У.У. 4 3 4 4 5 20 0,80 

7. Дж.С.В. 3 3 3 3 4 16 0,64 

8. З.П. 4 5 5 4 4 22 0,88 

9. Ш.С.К. 4 3 3 4 4 18 0,72 

10. Дж.У.І. 5 5 4 4 5 23 0,92 

11. Дж.У.Н.Р. 4 3 4 4 5 20 0,80 

12. К.М.О. 3 4 3 3 4 17 0,68 

13. А.Ю.А.М. 4 3 4 4 4 19 0,76 

14. Ш.М. 3 3 4 3 3 16 0,64 

15. Б.М. 5 4 5 5 5 24 0,96 

16. А-А.А.Л. 4 3 4 4 5 20 0,80 

17. Е.М. 4 4 4 4 5 21 0,84 

18. А.С.Р. 4 3 4 3 4 18 0,72 

Середнє значення за 

критерієм 3,9 3,6 4,1 3,9 4,4   

Середнє значення по 

групі      19,9 0,80 

Приріст за критерієм 1,0 0,6 0,8 0,8 0,8   

Приріст по групі      4,1 0,17 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток Р. 4. Результати післяекспериментального зрізу 

ЕГ-4 для визначення рівня сформованості АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 
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1. М.М. 3 3 3 3 4 16 0,64 

2. А.К. 4 3 4 4 4 19 0,76 

3. С.Ю. 3 3 4 4 4 18 0,72 

4. С.А. 4 4 5 4 4 21 0,84 

5. Г.К. 3 2 4 4 4 17 0,68 

6. Б.Д. 3 3 4 3 4 17 0,68 

7. П.А. 4 4 5 5 5 23 0,92 

8. Х.С. 3 2 3 4 4 16 0,64 

9. Ш.Т. 4 4 4 4 4 20 0,80 

10. С.А. 3 3 4 4 5 19 0,76 

11. Г.А. 4 4 4 5 4 21 0,84 

12. Т.К. 4 4 5 5 5 23 0,92 

13. Ч.С. 4 3 5 4 5 21 0,84 

14. М.С.С. 4 3 4 4 4 19 0,76 

15. Ч.А. 4 4 4 3 5 20 0,80 

16. Д.Д. 4 4 5 4 5 21 0,84 

17. Н.С. 4 4 5 4 5 22 0,88 

18. М.С. 3 2 4 3 4 16 0,64 

Середнє значення за 

критерієм 3,6 3,3 4,2 3,9 4,4   

Середнє значення по 

групі      19,4 0,78 

Приріст за критерієм 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7   

Приріст по групі      3,9 0,16 

Максимальна кількість 

балів 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

25 
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Додаток С. Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ-1, ЕГ-2 ЕГ-3 та ЕГ-4 за критеріями 
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ЕГ-1 2,9 4,4 30% 2,6 4,6 40% 3,4 4,2 16% 3,2 4,0 16% 3,8 4,6 16% 

ЕГ-2 3,1 4,5 28% 2,7 4,6 38% 3,5 4,6 22% 3,3 4,3 20% 3,7 4,5 16% 

Приріст за всіма критеріями у 

ЕГ-1 та ЕГ-2 у % 

  29%   39%   19%   18%   16% 

ЕГ-3 2,9 3,9 20% 3,0 3,6 12% 3,3 4,1 16% 3,1 3,9 16% 3,6 4,4 16% 

ЕГ-4 2,7 3,6 18% 2,6 3,3 14% 3,4 4,2 16% 3,2 3,9 14% 3,7 4,4 14% 

Приріст за всіма критеріями у 

ЕГ-3 та ЕГ-4 у % 

  19%   13%   16%   15%   15% 

Приріст в усіх групах у %   24%   26%   17,5%   16,5%   15,5% 

МКБ 

25 

Максимальні бали за критеріями 

5 5 5 5 5 

Умовні позначення до табл.: КНД – коефіцієнт навченості до експериментального навчання; КНП – коефіцієнт навченості 

після експериментального навчання; МКБ – максимальна кількість балів. 
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Додаток Т. Розподіл балів за критеріями оцінювання умінь АПОДМ 

№ Критерій Розподіл балів 

1 Ситуативність 

(відповідність 

змісту 

висловлювання 

англомовній 

професійно 

орієнтованій 

комунікативній 

ситуації) 

«5» – висловлювання студента повністю відповідає 

комунікативній ситуації АПОДМ; 

«4» – висловлювання студента в цілому відповідає 

комунікативній ситуації АПОДМ, але має незначні неточності; 

«3» – висловлювання студента частково відповідає 

комунікативній ситуації АПОДМ і має певні неточності; 

«2» – висловлювання студента лише в окремих аспектах 

відповідає комунікативній ситуації АПОДМ;  

«1» – висловлювання студента майже не відповідає 

комунікативній ситуації АПОДМ. 

2 Відповідність 

комунікативної 

поведінки 

«5» - комунікативна поведінка студента повною мірою 

відповідає загальноприйнятим нормам корпоративної медичної 

етики; приналежність студента до ВККК або НККК на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки жодним чином 

не виражена; 

«4» – комунікативна поведінка студента в цілому відповідає 

загальноприйнятим нормам корпоративної медичної етики; 

приналежність студента до ВККК або НККК на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки знаходить свій 

прояв в окремих аспектах комунікації;  

«3» – комунікативна поведінка студента здебільшого відповідає 

загальноприйнятим нормам корпоративної медичної етики; 

приналежність студента до ВККК або НККК на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки знаходить свій 

прояв у багатьох аспектах комунікації; 

«2» – комунікативна поведінка студента здебільшого не 

відповідає загальноприйнятим нормам корпоративної медичної 

етики; приналежність студента до ВККК або НККК на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки є вираженою у 

більшості аспектів комунікації.  

«1» – комунікативна поведінка студента абсолютно не 

відповідає загальноприйнятим нормам корпоративної медичної 
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етики; приналежність студента до ВККК або НККК на рівнях 

культурної, вербальної і невербальної поведінки є чітко 

вираженою. 

3 Реактивність «5» – студент швидко реагує на репліки співрозмовника, 

відповіді є чіткими і змістовними; 

«4» – студент переважно швидко реагує на репліки 

співрозмовника, відповіді в цілому є чіткими і змістовними; 

«3» – студент здебільшого швидко реагує на репліки 

співрозмовника, деякі репліки є не цілком змістовними і 

потребують уточнення; 

«2» – студент зрідка швидко реагує на репліки співрозмовника, 

більшість реплік є не цілком змістовними і потребують значних 

уточнень; 

«1» – студент не надає швидку реакцію на репліки 

співрозмовника, репліки є нечіткими та незмістовними. 

4 Обсяг 

висловлювання 

«5» – обсяг висловлювання сповна розкриває запропоновану 

комунікативну ситуацію АПОДМ;  

«4» – обсяг висловлювання майже повністю розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію АПОДМ, але в 

окремих репліках присутні деякі неточності та недоліки; 

«3» – обсяг висловлювання здебільшого розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію АПОДМ, але у деяких 

репліках спостерігається значна незавершеність; 

 «2» – обсяг висловлювання майже не розкриває запропоновану 

комунікативну ситуацію АПОДМ, у більшості реплік 

спостерігається значна незавершеність; 

«1» – обсяг висловлювання абсолютно не розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію АПОДМ, у 

висловлюванні наявна незавершеність. 

5 Відносна 

правильність 

мовлення 

 

«5» – студент виявляє високий рівень лексичного, 

фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань; 

«4» – студент демонструє належний рівень лексичного, 

фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань, але у процесі продукування реплік 
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простежуються окремі незначні неточності;  

«3» – студент виявляє достатній рівень лексичного, 

фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань, але у процесі продукування реплік 

простежуються часті неточності;  

«2» – студент демонструє низький рівень лексичного, 

фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань, у процесі продукування реплік простежуються 

часті серйозні неточності; 

«1» – студент виявляє дуже низький рівень лексичного, 

фонетичного, граматичного та стилістичного оформлення 

висловлювань, процес продукування реплік не відповідає 

вимогам АПОДМ у медичній галузі. 
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Додаток У. Комплекс вправ для формування АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища 

1. Підготовчо-орієнтаційний етап 

Вправа 1 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Human body: structure and functions. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо фахових медичних термінів на 

позначення частин тіла, органів та деяких основних функцій з метою 

подальшого здійснення професійно орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: формування навичок та розвиток умінь 

розпізнання і вживання фахових медичних термінів (на позначення груп 

органів і частин тіла) під час професійно орієнтованого спілкування.  

Інструкція: a) You are the group of medical students visiting an exhibition 

dedicated to the fascinating facts about human body. Check out these fascinating 

facts about human body and speculate on them with your partner in the group of 

three. 

❖ Humans are the only living beings with chins. 

❖ The human nose can detect about 1 trillion smells. 

❖ Navels grow special hairs to catch lint. 

❖ Human mouth produces about one liter of saliva each day. 

❖ The sound of cracking knuckles comes from gas bubbles bursting in 

joints. 

❖ Thumbs have their own pulse. 

❖ The feet are the most ticklish parts of the body. 

❖ People lose about 4 kg of skin cells every year. 

❖ Hair grows quite fast – about 15 centimeters per year. The only thing in 

the body that grows faster is bone marrow. 

❖ Babies do not shed tears until they are at least one month old. 

https://www.mentalfloss.com/article/502697/7-surprising-facts-about-chin
https://www.mentalfloss.com/article/87205/8-aromatic-facts-about-nose
https://www.mentalfloss.com/article/557098/facts-about-belly-buttons
https://www.mentalfloss.com/article/538195/why-your-knuckles-make-satisfying-cracking-sound-according-science
https://www.mentalfloss.com/article/502456/11-flexible-facts-about-thumb
https://www.mentalfloss.com/article/72021/14-funky-facts-about-feet
https://www.aad.org/public/kids/hair/how-hair-grows
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❖ No one really knows what fingerprints are for, but they might help wick 

water away from our hands, prevent blisters, or improve touch. 

❖ Blushing is caused by a rush of adrenaline and humans are the only 

species known to blush.  

(взято з ресурсів: http://humanbodyworld.com/node/190; 

https://www.mentalfloss.com/article/570937/facts-about-the-human-body) 

 

b) Find terms which indicate: 

– external organs / body parts; 

– internal organs; 

– functions of organs / body parts. 

Compare your results with you partner(s). 

 

Вправа 2 (варіант методики А). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Human body: structure and functions. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: формування навичок та розвиток умінь надання чітких 

відповідей на короткі прості запитання під час професійно орієнтованого 

спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь щодо 

розпізнання фахових медичних анатомічних термінів латинського походження 

на позначення груп органів та частин тіла людини і їх розмовних еквівалентів 

під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) You are medical students visiting an international conference dedicated to the 

anatomy of the human body. Read the brochure «Human Body» and find specific 

https://www.rd.com/health/wellness/13-strange-body-facts-exposed/7/
https://www.mentalfloss.com/article/72718/11-things-you-didnt-know-you-knew-about-your-body
http://humanbodyworld.com/node/190
https://www.mentalfloss.com/article/570937/facts-about-the-human-body
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information. 

b) Make a group of three, scan the text 

«Human Body» and find information 

about: 

 

b) Make a group of three according to 

your own choice, read the text «Human 

Body» thoroughly, find and put down 

detailed information about: 

Group 1 

– principal parts of the human body; 

– parts of the ear; 

– parts of the trunk; 

– name of the upper limb and its structure; 

Group 2 

– name for the the bony framework of the head; 

– number and names of the parts that the head consists of; 

– parts of the oral cavity; 

– name of the lower limb and its structure; 

Group 3 

– parts of the face; 

– names, locations, and structures of organs of special senses; 

– cavities located inside the trunk and organs that can be found in each cavity of the 

trunk; 

– name for the body covering. 

c) Check it out with your partners and 

compare plural forms and pronunciation 

patterns of the following terms: 

forehead, sclera, maxilla, mandible, 

torso, thorax, mamma, abdomen, 

stomach, umbilicus, extremity, axilla, 

cubitus, carpus, coxa, femur, patella, 

calf, tarsus. Use Active Vocabulary. 

d)  Delegate one representative from 

c) Check it out with your partners and 

compare plural forms and pronunciation 

patterns of the following terms: 

forehead, sclera, maxilla, mandible, 

torso, thorax, mamma, abdomen, 

stomach, umbilicus, extremity, axilla, 

cubitus, carpus, coxa, femur, patella, 

calf, tarsus.  

Pay special attention to the Latin-
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each group to share information found 

by your group with two other groups of 

students. Move clockwise. The 

delegated students have three minutes to 

share information with each group. 

 

e)  Describe the structure of the human 

body asking each other questions on the 

basis of the information obtained from 

the text. 

derived plural forms. Use Active 

Vocabulary. 

d) Delegate one representative from 

each group to share information found 

by your group with two other groups of 

students. Move clockwise. The 

delegated students have three minutes to 

share information with each group and 

provide detailed facts. 

 

е) Describe the structure of the human 

body in details asking each other 

questions which require explicit and 

specific answers on the basis of the 

information obtained from the text. 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ All students should be involved in the activity. 

➢ Speak in turns with your partners. 

➢ Do not interrupt yours partners. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢  Do not interrupt delegated students from other groups. Ask them 

questions only once they have finished laying out their information. 

➢ Put down principal information received from the delegated 

students. 

 

Вправа 3 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Names of body parts: medical terms vs common words. 
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Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо правильної 

вимови і розмежування професійних медичних термінів латинського на 

позначення частин тіла людини і їх розмовних еквівалентів під час спілкування 

з пацієнтами та їх представниками. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь 

замінювати медичні терміни на їх розмовні еквіваленти під час ведення міні-

діалогів з пацієнтами та їх представниками. 

Інструкція: a) You are Anatomy teachers. You need to compile a leaflet 

«Human Body Parts. Anatomical Terms and Common Words: What’s the Odds?» 

intended for freshmen. Write common English words for the corresponding 

anatomical terms in the table using Active Vocabulary, the figure «Body Regions and 

Structures» and your medical background knowledge. 

 

 Anatomical term Common word 

1.  abdomen  

2.  axilla  

3.  carpus  

4.  coxa  

5.  cubitus  

6.  mamma  

7.  nates  

8.  patella  

9.  thorax  

10.  umbilicus  

11.  mandible  

12.  maxilla  

13.  mentis  

14.  pollex  

15.  oris  

 

b) What are plural forms of the anatomical terms in the table? What is special 

about their pronunciation? Compare your ideas with your partner. 

c) Work with a partner. Student A: you are an Anatomy teacher; ask a 

freshman what he/she remembers after reading the leaflet. Student B: you are a 

freshman; answer the teacher’s questions. 
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Use the following model: 

Anatomy teacher: What is a common word for «patella»? 

Freshman: The common word for «patella» is a «kneecap». 

Swap roles and practice again. 

 

Вправа 4 (варіант методики A). 

Тема: Human body and its structure. 

Підтема: Names of body parts: medical terms vs common words. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь перефразування 

фахових медичних термінів на позначення симптомів та скарг, до складу яких 

входять прикметники латинського походження, що позначають частини тіла 

людини, на їх розмовні еквіваленти під час професійно орієнтованого 

спілкування з пацієнтами та їх представниками. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

застосовувати фахові медичні терміни на позначення симптомів і скарг та їх 

розмовні відповідники у відповідних професійно орієнтованих контекстах. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Paraphrase anatomical terms in order 

to complete patients’ statements. 

a) Paraphrase anatomical terms in order 

to complete patients’ statements. 

Anatomical term 

axillary swelling 

abdominal pain 

perioral rash 

thoracic pain 

enlarged inguinal node 

mandibular pain 

Patient’s statement 

I’ve got a lump in the ...................... . 

My little daughter’s got a(n) ...................... ache. 

I’ve got some red spots around my ...................... . 

I’ve got a pain in the middle of the ...................... . 

There’s a painful swelling in my ...................... .  

I’ve got a pain in my ...................... . 
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buccal swelling 

periumbilical itching 

acromial swelling 

There is a painful lump in my ...................... . 

I feel itching around my ...................... . 

My son’s ...................... is swollen. 

b) Work with a partner. Make up and act 

out short conversations between a 

doctor and a nurse. 

 

b) Work with a partner. Make up and act 

out short conversations between a doctor 

and a nurse. 

Student A: you are a doctor; ask the 

nurse about the patient’s complaint and 

state a diagnosis. 

Student B: you are a nurse; tell the 

doctor what the patient complained of. 

Use common words. 

Use the following model: 

Doctor: What did the patient complain of? 

Nurse: The patient said that he had a lump in the groin. 

Doctor: The diagnosis for a lump in the groin is the inguinal swelling. 

 

 Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢  Stick to the model of the conversation. 

 

Вправа 5 (варіант методики А). 

Тема: Respiratory system. 

Підтема: Respiratory system terminology: medical terms vs common words. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 
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Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо розпізнання та 

перефразування професійних медичних термінів на їх розмовні еквіваленти під 

час професійно орієнтованого спілкування з пацієнтами.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь 

використання медичних термінів на позначення основних процесів та явищ 

дихальної системи у відповідних ситуаціях професійно орієнтованого 

спілкування. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Read the dialogue between a doctor 

and Mr. Bennet. What respiratory 

system terminology is used in it? Is the 

choice of the terms proper? Why / Why 

not? 

a) Read the dialogue between a doctor 

and Mr. Bennet. What respiratory system 

terminology is used in it? Underline or 

put down the terms in your notebooks. Is 

the choice of the terms proper? Why / 

Why not? Explain your viewpoint. 

Doctor 

Mr. Bennet 

 

Doctor 

Mr. Bennet 

Doctor 

 

 

Mr. Bennet 

Doctor 

Mr. Bennet 

Doctor 

Good morning, Mr. Bennet! How are you feeling today? 

Good morning, doctor. I’m much better, thank you. I’m still having trouble 

inspiring and expiring, though.  

I see. And what about your cough? Do you still produce sputum? 

Not really. But my larynx still aches when I talk. 

Okay. Let me check. Open your oral cavity, please. Now inspire and expire 

deeply. Everything is fine. Go on taking the prescribed medication and you will 

completely recover in a week or so. 

Doctor, do you think my respiration will come back to normal? 

Certainly, it will. 

Thank you, doctor! 

Not at all! See you next week! 

b) Replace professional medical terms 

used in the dialogue by common words. 

b) Replace professional medical terms 

used in the dialogue by common words. 
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Make notes in your notebooks. 

c) Act out the dialogue between the doctor and Mr. Bennet. 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Avoid imitating real physical examination (e.g. examining the oral 

cavity of the patient, etc.). 

 

2. Структурно-комунікативний етап 

Вправа 1 (варіант методики А). 

Тема: Digestive system. 

Підтема: Digestive system terminology. Giving advice. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо реплікування 

лексики на позначення термінології травної системи, швидкого і чіткого 

реагування на почуті репліки.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь надавати 

поради та запитувати про поради під час професійно орієнтованого 

спілкування. 

Інструкція:    

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work with a partner. Choose a card. 

Study information in the patient’s card. 

b) Make up and act out short dialogues 

a) Work with a partner. Choose a card. 

Study information in the patient’s card. 

Pay special attention to the diagnosis 
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based on the information in the patient’s 

card. 

Student A: you are a doctor; you should 

ask your patient about: his/her name, 

age, occupation, marital status and 

announce a diagnosis. On the basis of 

management indicated in the patient’s 

card, give your patient advice on healthy 

dieting. 

Student B: you are a patient; you should 

answer the doctor’s questions based on 

the data included into the patient’s card. 

Ask your doctor about the recommended 

diet. 

Use Tips. 

Swap roles and practice again. 

and its management. Put down the most 

important points. 

b) Make up and act out short dialogues 

based on the information in the patient’s 

card. 

Student A: you are a doctor; you should 

ask your patient about: his/her name, 

age, occupation, marital status and 

announce a diagnosis. On the basis of 

management indicated in the patient’s 

card, give your patient advice on healthy 

dieting. Your statements should be brief. 

Do not skip any points indicated in the 

patient’s card. 

Student B: you are a patient; you should 

answer the doctor’s questions based on 

the data included into the patient’s card. 

Ask your doctor about the recommended 

diet. Your questions should be concise 

and specific. Ask as many questions as 

you can. 

Use Tips. 

Swap roles and practice again. 

 

Patient’s card №1. 

Surname  Paddington 

First name  Sam 

Age 47 

Sex M 

Marital status Married 

Occupation Office clerk 

Diagnosis  Acute gastritis 
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Management Eat smaller, more-frequent meals.  

Avoid spicy, acidic, fried or fatty foods. Avoid alcohol.  

Manage stress. 

 

Patient’s card №2. 

Surname  Bradford 

First name  Sandra 

Age 50 

Sex F 

Marital status Single 

Occupation Teacher 

Diagnosis  Reflux 

Management Eat healthy diet rich in fruits, vegetables, whole grains, poultry, 

fish and low-fat dairy foods.  

Avoid consuming chocolate, peppermint, greasy or spicy foods, 

tomatoes and tomato products, citrus fruits, onions. 

Limit coffee (both regular and decaffeinated) and alcoholic 

beverages. 

Lose weight. 

 

Patient’s card №3. 

Surname  Norman 

First name  Bill 

Age 63 

Sex M 

Marital status Married 

Occupation Retired 

Diagnosis  Constipation 

Management • Eat more soluble fiber. 

• Limit consumption of insoluble fiber. 

• Drink plenty of liquids. 

• Eat 3-5 servings of fruits and vegetables daily. 

• Choose foods that promote regularity. 

• Try plum or prune juice. 

• Try to include exercise or physical activity in your daily routine. 

 

Patient’s card №4. 

Surname  Reed 

First name  Gabriella 

Age 26 

Sex F 

Marital status Single 

Occupation Hotel manager 

Diagnosis  Food poisoning (diarrhea) 
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Management Drink 8-10 cups of fluid per day. 

Eat small frequent meals slowly during the day. 

Try sources of soluble fibre to help firm up stool. 

Limit fried or fatty foods. 

Exclude high fiber foods, sugary foods (regular pop, candy, large 

quantities of juice, and chocolate milk). 

 

Tips for Doctors 

(Giving advice/recommendations) 

Tips for Patients 

(Asking for advice/recommendations) 

• You should do more … (e.g. walking). 

• You shouldn’t drink so much … (e.g. beer). 

• I would suggest doing more of an effort. 

• I would recommend you to … 

• I would recommend doing this instead. 

• You had (You’d) better start (e.g. doing 

morning exercises). 

• My (primary/ main/ personal) 

recommendation is/would be ... 

• In this (kind of) situation, I (would) 

always/usually recommend/advise ... 

• Make sure you (don’t) ... 

• The sooner you ... the better. 

• Whatever you do, ... 

• Your (only/best) option is to ... 

• You have no choice but to ... 

• What do you think I should do? 

• What should I do? 

• What do you suggest? 

• What do you advise/ recommend/ suggest me 

to do? 

• Do you think that I (should/ have to / need to/ 

must) …? 

• Could you suggest/ recommend/ advice …? 

• What’s your advice/ suggestion/ view 

on/about? 

 

 (взято з ресурсу: https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/5-simple-ways-give-

advice-english/) 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Use as many tips as you can. 

 

Вправа 2 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Respiratory system. 

Підтема: Talking about symptoms. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/5-simple-ways-give-advice-english/
https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/5-simple-ways-give-advice-english/
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Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо реплікування 

лексики на позначення симптомів хвороби, швидкого і чіткого реагування на 

почуті репліки.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

проведення опитування пацієнта щодо проявів симптомів хвороби. 

Інструкція:   a) Listen  to a conversation between a doctor and a patient. 

What disease are they talking about? Listen again and put down: 

– symptoms of the patient; 

– questions that the doctor asks to identify the symptoms. 

Compare your notes with your partner. 

b) With a partner, act out the roles based on the recording in Part A. 

Student A: you are a doctor. Ask your patient about his/her symptoms; suggest 

a possible cause of symptoms (flu); give your recommendations. 

Student B: you are a patient. Talk to the doctor about your symptoms: ask 

him/her about a possible diagnosis. 

Use language as: 

What’s the trouble … 

I don’t feel well … 

I think I have … 

Have you noticed … 

Do you have pain … 

It’s hard to … 

 

Вправа 3 (варіант методики A). 

Тема: Digestive system. 

Підтема: Abdominal examination. Giving instructions. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо реплікування 

лексики на позначення термінології щодо огляду черевної порожнини 

(симптоми та прояви шлунково-кишкових розладів, клішовані вирази щодо 
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надання інструкцій), швидкого і чіткого реагування на почуті репліки під час 

професійно орієнтованого спілкування.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

проведення базового огляду черевної порожнини і надання інструкцій пацієнту 

під час медичного огляду. 

Інструкція:   

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Listen  to the conversation 

between a doctor and a patient. What 

kind of examination is the doctor 

carrying out? Listen again and make 

notes about: 

– What abdominal examinations is the 

doctor carrying out? What for? 

– What instructions is the doctor 

giving to the patient? 

– What questions is the patient 

asking? 

Compare your notes with your partner. 

 

b) With a partner, act out the roles of 

the doctor and the patient based on the 

conversation in Part A. 

 

a) Listen  to the conversation 

between a doctor and a patient. What 

kind of examination is the doctor 

carrying out? Listen again attentively 

and make notes about: 

– What abdominal examinations is the 

doctor carrying out? What is every type 

of abdominal examination aimed at? 

– What instructions is the doctor 

giving to the patient? 

– What questions is the patient 

asking? 

Compare your notes with your partner. 

 

b) With a partner, act out the roles of the 

doctor and the patient based on the 

conversation in Part A. 

Student A: you are a doctor; talk to your 

patient about the type of the abdominal 

examination, why it is necessary, what 



322 

you want the patient to do. 

Student B: you are a patient; ask the 

doctor specifying questions about what 

you should do and the doctor’s findings. 

Use language such as: 

I’m going to ask … 

Do you think … 

This is a test to … 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Express your agreement/disagreement verbally; do not express your 

attitude only by facial expressions and/or gestures. 

 

Вправа 4 (варіант методики A). 

Тема: Cardiovascular system.  

Підтема: Heart anatomy. Agreeing and disagreeing. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток уміння реплікування, 

швидкого і чіткого реагування на почуті репліки під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

вираження згоди/незгоди під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція:    
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Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Scan the text «Heart Anatomy». Underline/put down the most important facts 

about the structure of the heart. 

b) Work with a partner. You are 

participants of the workshop on the 

heart anatomy. Choose a card and make 

short conversations on the listed 

statements based on the text. Use the 

table «Suggestions for useful phrases» 

to help you. 

 

b) Work with a partner. You are 

participants of the workshop on the heart 

anatomy. Choose a card and make short 

conversations on the listed statements 

based on the text. Your statements 

should be brief. Your answers should be 

well-grounded. Use the table 

«Suggestions for useful phrases» to help 

you. 

 
 

Suggestions for useful phrases: 
When you agree 

 

When you disagree 

 

When you only partially 

agree 

• I totally/ completely/ 

absolutely/ quite agree (with 

• Of course, not 

• On the contrary 

• To a certain extent 

• I am not certain 

Card 1. 

1) The heart is a hollow vertebra.  

2) The heart is located in the upper extremity between the lungs.  

3) The heart is responsible for the circulation of the blood.  

4) The heart rate is 506 beats per minute.  

 

Card 2. 

1) Each chamber is formed by ribs.  

2) The lower chamber is called a ventricle.  

3) The upper chamber is called a trunk.  

4) The four chambers of the heart are separated by valves.  

 

Card 3. 

1) The tissue of the heart consists of ten layers.  

2) The exterior layer of the heart is thick. 

3) The inner linings of the heart are the endocardium and pericardium. 

4) In the space between the pericardium and the epicardium there is a small amount of air. 
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you) 

• I couldn’t agree more 

• There is no doubt that … 

• I suppose so 

• Quite so 

• There’s no denying it (the 

fact that …) 

• That’s true 

• No doubt 

• Absolutely 

• Exactly  

• You are absolutely right 

• That’s just what I was 

thinking 

• I don’t really think so 

• Nothing of the kind 

• Far from it 

• It is out the question 

• I hardly think so 

• I cannot share you point/ 

view 

• I totally disagree 

• I’m afraid I have to disagree 

• I’m sorry to disagree with 

you, but … 

• It’s out of question 

• I’m not sure about that 

• Yes, in a way 

• I agree to some extent 

• I agree up to your point, but 

… 

• I see your point, but … 

• It’s true, but … 

• It’s only partly true that … 

• It sounds interesting, but … 

• It is not as simple as it seems 

• True enough, but … 

• On the whole, I agree with 

you, but … 

• To some extent I agree with 

you, but … 

(взято з ресурсу: https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-or-

disagreement-in-english/) 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other students.    

➢ Express your agreement/disagreement verbally; do not express your 

attitude only by facial expressions and/or gestures. 

 

Вправа 5 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Nervous system. The Brain. 

Підтема: Structure and functions of the nervous system and the brain. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток уміння реплікування, 

швидкого і чіткого реагування на почуті репліки під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

ставити чіткі запитання і надавати стислі пояснення фізіологічних явищ під час 

професійно орієнтованого спілкування. 

https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-or-disagreement-in-english/
https://www.eslbuzz.com/how-to-express-agreement-partial-agreement-or-disagreement-in-english/
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Інструкція: a) Scan the text «Nervous System» and underline information 

about: - parts of the nervous system; - functions of the nervous system parts. 

b) Listen  and complete the conversation. 

 

Listen again to check your answers. 

c) With a partner, act out the roles below based on the audio recording of the 

dialogue. 

Student A: you are a neurology professor. Talk to Student B about: - parts of 

the nervous system; - what the parts of the nervous system do; - correcting an error 

about the nervous system. 

Student B: you are a medical student. Talk to Student A about the parts of the 

nervous system. 

Use language such as: 

What are the … 

I would guess … 

It’s actually … 

 

Вправа 6 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Types of injuries. The First Aid. 

Підтема: History taking. Contents of the first aid kit. Giving first aid. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Professor Very good. And what 1)_______ ________ ________ do synapses 

send? 

Student They send 2)_______ ________ ________ signals to another cell. 

Professor Right again. So tell me, about how many synapses are there in the 

3)________ ________? 

Student Hmm… 4)________ ________ ________ ________ . I would guess 

about 100 billion. 

Professor Not quite. 5) ________ ________ many times that – 100 to 500 

trillion. 

Student Wow, that’s a lot of synapses. 

Professor Indeed. All that 6)________ ________ is what makes the brain so 

powerful. 
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Практична мета: надання знань та розвиток умінь ставити короткі прості 

запитання для визначення історії хвороби, скарг та симптомів пацієнта; надання 

знань та розвиток умінь надавати прості рекомендації. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

щодо збору анамнезу пацієнта під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція:  a) Scan the text «First Aid». What first aid should be given in the 

case of: fractures, shock, bleeding, poisoning, pulmonary arrest, burns, frostbites? 

Make notes of or underline the necessary information. 

b) Work in pairs. Listen  to the conversation between a doctor and a patient. 

Student A: put down what the doctor is saying. Student B: put down what the patient 

is saying. Listen again and check. Compare your findings with other students. 

c) With a partner, make up and act out dialogues about first aid in the case of 

fractures, shock, bleeding, poisoning, pulmonary arrest, burns, frostbites based on the 

Part B. 

Talk about: 1) an injury; 2) first aid provided; 3) doctor’s recommendations. 

Use language such as: 

– What happened … 

– Let me take a look … 

– You’ll be fine. 

 

Вправа 7 (варіант методики A). 

Тема: Diseases of the respiratory system. 

Підтема: Diseases of the respiratory system: types of coughs. Carrying out 

medical interviews. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо постановки 

запитань для уточнення характеру та супутніх симптомів кашлю.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

щодо проведення опитування пацієнта під час збору анамнезу пацієнта та 

описання фізіології кашлю. 
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Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Scan the text «Common Symptoms of 

Respiratory Disorders» and underline 

the most common symptoms of 

respiratory diseases/disorders. Compare 

your findings with your partner. 

 

 

a) Scan the text «Common Symptoms of 

Respiratory Disorders» and make notes 

of / underline the most common 

symptoms of respiratory 

diseases/disorders. Make a list of the 

most common symptoms of respiratory 

diseases/disorders. Compare your 

findings with your partner. Explain and 

argument your choice. 

b)  b) Using information from the text, choose the adjective that best fits the diagnosis 

in italics in each case. 

1) Laryngitis: I’ve got this really bad cough and my voice is smooth / hoarse / 

high-pitched. 

2) Asthma: I’ve been getting this wheezy / tickly / painful cough after doing 

exercise and sometimes in the morning. 

3) Pleurisy: my chest really hurts when I cough. I get this stabbing / dull / sharp 

pain right here in the chest when I cough. 

4) Tracheitis: I’ve got a dry cough and it’s slightly painful / painless / really 

painful. 

5) Post-nasal drip: I haven’t got any pain or anything; just a dry, barking / tickly / 

painful cough. I’m always trying to clear my throat at night. 

6) Oesophageal reflux: first thing in the morning I get this hollow / dry / tickly 

cough and sometimes it even makes me feel sick. 

7) Epiglottitis: she's really poorly with this terrible tickly / barking / dry cough. 

8) Laryngeal nerve palsy: the cough sounds really barking / hoarse / hollow. 

9) Bronchitis: he’s had this productive / mild / hollow cough for days now with 

some fever but no breathlessness. 

c) Listen  and identify the coughs 

which you hear in the recordings 1-5 as 

wheezy, hoarse, productive, barking, 

dry. Listen again. Check your answers 

c) Listen  attentively, identify and 

put down names of the coughs which 

you hear in the recordings 1-5 as 

wheezy, hoarse, productive, barking, 
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with a partner. Explain your choice.  dry. Listen again. Check your answers 

with a partner. Explain your choice.  

1) __________ 

2) __________ 

3) __________ 

4) __________ 

5) __________ 

 

Key: 1 – dry; 2 – hoarse; 3 – barking; 4 – productive; 5 – wheezy. 

d) Work in pairs. Listen  to the conversation between Dr Zoltan and Mrs. 

Fitzgerald, who is not asthmatic and is a non-smoker. Listen again. Student A, 

listen to the questions the doctor asks and write them down. Student B, write down 

what the patient says. 

e) Using information from the text 

«Common Symptoms of Respiratory 

Disorders» decide upon a possible 

diagnosis. Compare your and your 

partner’s suggestions. 

Key: bronchitis. 

 

f) Using the dialogue in Part C as a 

sample, make up and act out dialogues 

between a doctor and a patient about 

symptoms of: asthma, laryngitis, 

tracheitis, pleurisy, laryngeal nerve 

palsy. 

e) Using information from the text 

«Common Symptoms of Respiratory 

Disorders» decide upon a possible 

diagnosis. Compare your and your 

partner’s suggestions. Explain and 

argument your answer. 

Key: bronchitis. 

 

f) Using the dialogue in Part C as a 

sample, make up and act out dialogues 

between a doctor and a patient about 

symptoms of: asthma, laryngitis, 

tracheitis, pleurisy, laryngeal nerve 

palsy. Put down all words of the doctor 

and the patient. Questions of the doctor 

should be brief; answers of the patient 

should be specific. 
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Вправа 8 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Diseases of the respiratory system. 

Підтема: Diseases of the respiratory system: specifying main signs and 

symptoms. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь вживання 

вузькопрофільної медичної лексики на позначення симптомів і проявів 

респіраторних захворювань у ситуаціях професійно орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь уточнення 

основних ознак та симптомів хвороб під час професійно орієнтованого 

спілкування з вузькопрофільними фахівцями медичної галузі. 

Інструкція: a) Listen   to the conversation between Dr Zoltan and Mrs. 

Fitzgerald again and fill in the following table: 

Mrs. Fitzgerald’s 

symptoms/complaints (in common 

words) 

Medical terms for Mrs. Fitzgerald’s 

symptoms/complaints 

 

 

 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Keep silence while listening to the recordings. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Student A: avoid imitating a real auscultation of the chest while 

acting out a dialogue. 

➢ Student B: avoid following the doctor’s instructions in reality (e.g., 

taking off your T-shirt/sweater, etc.). 
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b) Work with a partner. Student A: you are a physician; using the doctor’s 

questions as a guide, explain what the patient says using medical terminology and 

decide on a possible diagnosis. Student B: you are a pulmonologist; listen to what the 

physician is saying and ask clarifying questions using medical terminology. 

You can start your dialogue in the following way:  

Physician: The patient is complaining of a terrible cough. 

Pulmonologist: Could you specify what kind of cough is it? 

 

Вправа 9 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Diseases of the digestive system.  

Підтема: General symptoms of digestive disorders. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо створення 

власних професійно орієнтованих діалогів-розпитуваннь, внесення якісних змін 

до структури діалогів, відбору та використання лексичного і граматичного 

матеріалу. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і навичок 

проведення опитування пацієнта щодо наявності скарг і симптомів розладів 

ШКТ. 

 Інструкція: a) Work in groups. Scan the texts about possible diseases of the 

digestive system and complete the following table. Pay attention to the terms in bold. 

Be ready to present your findings to other groups. 

 

Name of the 

Disease 

Location Symptoms Possible 

Causes 

Treatment 

     

 

b) What questions can be asked by the doctor to find out general symptoms of 

digestive disorders? What questions should be asked by the doctor to find out   
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symptoms for a specific digestive disorder? Work in mini groups. Present your ideas 

to the group. 

c) Work with a partner. Make up and act our dialogues between a doctor and a 

patient to find out symptoms and complaints of the patient and decide upon a possible 

diagnosis. Use previously generated questions. 

d) Work in mini groups. Can anything be changed or added to the presented 

dialogues on heartburn, IBS, Chron’s disease, ulcer, gallstones? Share your ideas 

with the group. 

 

3. Завершальний (рефлексійний) етап 

Вправа 1 (варіант методики A). 

Тема: Diseases of the digestive system.  

Підтема: Abdominal examination. Presenting complaint. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та вдосконалення вмінь щодо створення 

власних професійно орієнтованих діалогів-розпитувань на основі наданої 

інформації; внесення якісних змін до структури діалогів, відбору та 

використання лексичного матеріалу.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо проведення огляду черевної порожнини; внесення якісних змін до 

структури діалогів, відбору та використання лексичного та граматичного 

матеріалу. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work in pairs. Student A: you are a 

gastroenterologist who should interview 

and carry out examination of a patient. 

a) Work in pairs. Student A: you are a 

gastroenterologist who should interview 

and carry out examination of a patient. 
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Ask questions about systems and 

specific problems for each of the cases. 

The patient has enough information to 

answer your questions.  

Student B: you are a patient who is 

suffering from a digestive disorder. 

Your information is given in the card. 

 

 

Ask questions about systems and 

specific problems for each of the cases. 

Your questions should be direct and 

concise. The patient has enough 

information to answer your questions.  

Student B: you are a patient who is 

suffering from a digestive disorder. 

Your information is given in the card. 

Give direct and full answers to the 

doctor. 

b) When you have finished, look into the List of Digestive Disorders. Select from 

the list five diagnoses which match these cases. 

 

Then look at the Key to check your assumptions. 

 

Cards for Students A Cards for Students B 

Card 1: The patient is an elderly man. 

He has been getting more and more 

constipated over the past few months. 

Card 2: The patient is a middle-aged 

woman. She gets pain in her stomach 

after meals. 

Card 3: The patient is a man in his mid-

thirties. He has been experiencing 

jaundice, fever and stomachache. 

Card 4: The patient is a young female 

bank employee. She has been having 

problems with her bowel movement 

lately. 

Card 5: The patient is a teenage college 

male student. He is experiencing 

stomachaches and diarrhea.  

 

Card 1: You are 68. You are a retired 

schoolteacher (male). You have been 

getting more and more constipated over 

the past few months. You have noticed 

bright red blood in your stools. You 

have been losing weight. 

Card 2: You are 45. You are a 

housewife. You get a pain in your 

stomach after meals. Sometimes you 

feel squeamish and suffer from nausea 

or vomiting. Fried and oily foods seem 

to be worst. 

Card 3: You are a 34-year-old male 

patient. You have been experiencing 

jaundice for the past two days. You have 

a fever. You have been feeling strong 

pain in the right upper part of your belly 

for a week or so. Sometimes you also 

feel pain in your upper back. The pain 

usually starts suddenly and lasts for as 
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long as 3 hours. The pain gets worse 

under palpation. 

Card 4: You are a 27-year-old female 

bank employee. In the past few weeks 

you have been feeling constipated, your 

belly has been bloated and you have 

been suffering from gases. You feel a 

strong urge to have a bowel movement 

which is hard to control. You also feel 

like you still need to have a bowel 

movement after you’ve already had one. 

Abdominal pain and cramping usually 

go away after having a bowel 

movement. You also notice mucus in the 

stool. 

Card 5: You are an 18-year-old college 

male student. It’s the week of finals and 

you have been eating a strict diet of fast 

food. You had severe abdominal cramps 

two days ago, but now you are 

experiencing watery diarrhea which has 

been occurring for a day.  Prior to your 

coming into the doctor’s office you 

noticed your stool was red. Severe 

stomachache wakes you up at nights. 

During the day you have a heavy 

feeling, bloating, burning or dull pain in 

your stomach. 

 

List of Digestive Disorders 

Stomach ulcer Appendicitis 

 

Cancer of the 

colon 

Hemorrhoids 

 

Gallstone 

disease 

Indigestion Irritable Bowel 

Syndrome 

(IBS) 

Proctitis 

 

Cholelithiasis 

 

Gastritis 

 

Key: 1 – Cancer of the colon; 2 – Cholelithiasis; 3 – Gallstone disease; 4 – IBS; 5 – 

Stomach ulcer. 

 

c) Work with a partner. What else can be asked about the patient’s symptoms? 

Can anything be changed or added to the presented dialogues? Share your ideas with 

the group. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/appendicitis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/hemorrhoids
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/irritable-bowel-syndrome
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/irritable-bowel-syndrome
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/irritable-bowel-syndrome
https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/proctitis
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 Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Avoid imitating a real physical examination while acting out a 

dialogue (palpating the abdomen of your patient, etc.). 

➢ Student B, your answers should be verbal; do not express your 

attitude only by facial expressions and/or gestures. 

➢ Student B, do not give tips to your partner on the complaints and 

symptoms in your card. 

➢ Student B, stick to the information presented in the card; do not 

make up new complains or generate new information. 

➢ Listen to other dialogues attentively and make short notes of the 

patients’ symptoms/complaints and the doctors’ questions. 

 

Вправа 2 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Diseases of the cardiovascular system. 

Підтема: Symptoms of cardiovascular disorders. A check-up examination. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та вдосконалення вмінь щодо створення 

власних професійно орієнтованих діалогів на основі наданого зразка; внесення 

якісних змін до структури діалогів, відбору та використання лексичного та 

граматичного матеріалу.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо розпитування про скарги пацієнта і симптоми хвороб серцево-судинної 

системи під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція: a) Listen  to the dialogue. Who are the participants of the 

dialogue? Describe their manner and mood. 
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b) Listen  again and write down notes on what is said about: 

– what has initially happened; 

– the GTN spray; 

– the patient’s symptoms; 

– location of the pain; 

– clarifying questions of the doctor; 

– thrombolysis; 

– prognosis. 

Compare your findings in mini groups. 

c) Is any special terminology used by the doctor? Why / why not? Speculate on 

your ideas in mini groups.  

d) Work in mini groups. What other questions can be asked by the doctor to 

collect the patient’s anamnesis referring to issues that could affect work of his 

cardiovascular system? What else can be asked about the patient’s symptoms? Can 

anything be changed or added to the presented dialogues? Share your ideas with the 

group. 

e) Work in pairs. Take turns role-playing the conversation between the 

patient’s spouse and the doctor adding your findings. 

 

Вправа 3 (варіант методики А). 

Тема: Diseases of the cardiovascular system. 

Підтема: Giving recommendations. Explaining and reassuring. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення 

власних діалогів за заданою темою на основі наданого зразка. 

Практична мета: надання знань та вдосконалення вмінь щодо вживання 

ввідних та зв’язних слів і словосполучень під час професійно орієнтованого 

спілкування; внесення якісних змін до структури діалогів, відбору та 

використання лексичного матеріалу в межах заданої теми/підтеми. 
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Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо надання порад, рекомендацій та пояснень пацієнтам або їх представникам 

під час професійно орієнтованого спілкування. 

Інструкція: 

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work in pairs. Search for information on the web or pool your own experience. 

Each pair of students should research a different subject from the following ones: 

1) recommendations on hypertension prevention; 

2) non-drug treatment for hypertension; 

3) guidelines for stroke prevention;  

4) post-stroke rehabilitation;  

5)  recommendations on arrhythmia prevention.  

 

Use the following links: 

– https://www.cdc.gov/bloodpressure/prevent.htm 

– https://gpnotebook.com/simplepage.cfm?ID=-1294991342 

– https://www.health.harvard.edu/womens-health/8-things-you-can-do-to-prevent-

a-stroke 

– https://www.rehabselect.net/a-guide-to-stroke-rehabilitation-take-charge-of-your-

recovery 

– https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/prevention--treatment-of-

arrhythmia 

b) Make up and act out a dialogue. 

Student A: you are a doctor; you should 

give your patient recommendations on 

the stated problem and explain all 

procedures. Student B: you are a patient; 

you should ask your doctor for 

b) Make up, write down and act out a 

dialogue. Student A: you are a doctor; 

you should give your patient 

recommendations on the stated problem 

and explain all procedures. Be precise 

and brief. Give clear instructions. 

https://www.ninds.nih.gov/disorders/patient-caregiver-education/fact-sheets/post-stroke-rehabilitation-fact-sheet
https://www.ninds.nih.gov/disorders/patient-caregiver-education/fact-sheets/post-stroke-rehabilitation-fact-sheet
https://www.cdc.gov/bloodpressure/prevent.htm
https://gpnotebook.com/simplepage.cfm?ID=-1294991342
https://www.health.harvard.edu/womens-health/8-things-you-can-do-to-prevent-a-stroke
https://www.health.harvard.edu/womens-health/8-things-you-can-do-to-prevent-a-stroke
https://www.rehabselect.net/a-guide-to-stroke-rehabilitation-take-charge-of-your-recovery
https://www.rehabselect.net/a-guide-to-stroke-rehabilitation-take-charge-of-your-recovery
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clarifications on the given 

recommendations/advice and prescribed 

procedures. Use Tips. 

Student B: you are a patient; you should 

ask your doctor for clarifications on the 

given recommendations/advice and 

prescribed procedures. Be precise and 

brief. Your questions should be clear-cut 

and pertinent. Use Tips.  

 
Tips for Explaining Procedures Tips for Clarifying 

To explain the order in which certain things 

are done 

• First ... / First of all ... / Initially... 

• Next ... / The next thing you have to/ 

should/ need to do is ... 

• Then ... / After that ... 

• After you (have done that / do that) ... 

• Finally, ... / ... And then finally ... / Lastly... 

• Afterwards ... 

 

To add a further point 

• Make sure you (don’t forget to / remember 

to) ... 

• Oh, and by the way, (don’t forget to / 

remember to) ... 

• Oh, and be careful not to ... 

• Make sure you ... / Make sure you don’t ... 

 

To check that the patient is following you, or 

has understood 

• OK, so is that (quite) clear (enough)? 

• Does that make sense? 

• So, there we are / that’s it. Do you have any 

/ further / additional questions? 

• Does that mean (that) … / Do you mean 

(that) … ? 

• I’m not (quite) sure I understand what you 

are saying. 

• I don’t feel clear about the main issue / point 

/ idea here. 

• If I understand correctly, you are asking / 

telling me to … / suggesting … 

• When you said … what did you mean? 

• Could you repeat (that, please) ...? 

• Can you tell me a little more about ...? 

• I don’t think I (quite) understand what you 

mean. Would you mind repeating that? 

• Could you repeat (that, please)? I think I 

might have misunderstood (you/the point/idea). 

• Let me make sure I understand ... 

• Sorry, I don’t quite understand. Could you 

give me an example? 

• If you’d give me an example of ... so I can 

be sure I understand? 

• So, are you suggesting that ...? 

• What do you mean when you say ... ? 

 

 (взято з ресурсу: https://englishwithkim.com/clarifying-confirming-understanding/) 

 

 Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Put down generated questions and statements in your notebooks. 

➢ Student B, your reactions and answers should be verbal; do not 

express your attitude only by facial expressions and/or gestures. 
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Тема: Diseases of the brain and nervous system. 

Підтема: Explaining a diagnosis. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань щодо медичної лексики на позначення 

симптомів неврологічних захворювань у дорослих та вдосконалення вмінь її 

використання у процесі створення власних діалогів під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо пояснень неврологічних діагнозів і/або симптомів захворювань/розладів 

нервової системи на основі наявних симптомів. 

Інструкція:  

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

a) Work in pairs. Symptoms of what 

neurological disease are being 

described? If you need help, check the 

list below. 

a) Work in pairs. Symptoms of what 

neurological disease are being 

described? If you need help, check the 

list below. Make notes in your 

notebooks. 

  
b) Compare your assumptions with other pairs of students. 

What disease has such symptoms? (Key: Parkinson’s disease) 

b) Listen to  and watch  the b) Listen to  and watch  the 
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video «Symptoms of Parkinson’s 

Disease» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ztwkwqgv

oso). What other symptoms are 

presented in the video? Exchange your 

ideas on the video with your partner. 

c) Make up and act out a dialogue. 

Student A: you are a neurologist; you 

should explain to a son/daughter of your 

patient that their parent has Parkinson’s 

disease. Point out the signs and 

symptoms of the disease. Use the list of 

useful expressions to help you. 

Student B: you are a patient’s 

son/daughter; you should ask the 

neurologist what kind of disease it is, 

symptoms and the prognosis. 

video «Symptoms of Parkinson’s 

Disease» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ztwkwqgv

oso). Put down symptoms presented in 

the video. Exchange your ideas on the 

video with your partner. 

c) Make up and act out a dialogue. 

Student A: you are a neurologist; you 

should explain to a son/daughter of your 

patient that their parent has Parkinson’s 

disease. Point out the signs and 

symptoms of the disease. Your 

explanations should be detailed. Express 

empathy. Use the list of useful 

expressions to help you.  

Student B: you are a patient’s 

son/daughter; you should ask the 

neurologist about what kind of disease it 

is, symptoms and the prognosis. Your 

questions should be brief and detailed. 

 
 

Useful Expressions (Explaining a Diagnosis) Useful Expressions (Asking about Symptoms) 

– What he’s/she’s got is ... 

– It’s a condition where ... 

– a mask-like expression / expressionless face 

– repetitive actions like typing 

– difficulty doing fine movements like picking 

things up 

– difficulty swallowing / dribbles 

– cog-wheeling – tremors imposed on rigidity 

– pill-rolling hands – worse at rest 

– morning stiffness 

– hesitates in starting movements 

– Why did he/she develop Parkinson’s disease? 

– How dangerous is it? 

– Can the symptoms get worse overtime? 

– What is the prognosis?  

– What can I do to help him/her? 
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Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Before acting out a dialogue, write down a detailed conversation 

into your notebooks. 

➢ Student A, your empathy should be verbal; do not express your 

attitude only by facial expressions and/or gestures.  

➢ Student B, your reactions and concern should be verbal; do not 

express your attitude only by facial expressions and/or gestures. 

 

Вправа 5 (варіант методики А). 

Тема: Infectious diseases. 

Підтема: Types and main symptoms of infectious diseases. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа. 

Практична мета: надання знань та вдосконалення вмінь щодо створення 

власних діалогів-розпитувань на основі допоміжного матеріалу; внесення 

якісних змін до структури діалогів, відбору та використання лексичного 

матеріалу в межах заданої теми/підтеми. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо проведення медичного діалогу-розпитування для визначення симптомів 

та основних проявів інфекційних хвороб під час професійно орієнтованого 

спілкування. 

Інструкція:   

Алгоритм 

Умова завдання для представників 

НККК 

Умова завдання для представників 

ВККК 

1. Work in mini groups. Each group 

studies one section of the table 

1. Work in mini groups. Each group 

studies one section of the table 
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«Infectious diseases, their symptoms, 

and ways of spreading» (group 1 – 

Rashes and Skin Infections; group 2 – 

Diarrhoea & Vomiting Illnesses; group 

3 – Respiratory Infections; group 3 – 

Other Infections).  

Generate: a) questions which can be 

asked by a doctor to find out symptoms 

and general complaints of a patient; b) 

statements of a patient to refer to his/her 

general complaints and symptoms. 

Delegate one representative from each 

group to find the doctor’s 

questions/patient’s statements that are: 

a) the same for all infectious diseases; b) 

specific for every group of infectious 

diseases. Move clockwise. 

Delegated students come back to their 

groups and share the received 

information with their groupmates.  

Make the common list of the doctor’s 

questions and the patient’s statements. 

Compare your results with other groups. 

 

2. a) Choose a card randomly to find out 

your role (a doctor or a patient), your 

partner and an infectious disease for the 

dialogue. Make up and act out a 

dialogue. Give advice to your patient on 

how to avoid this disease in the future. 

«Infectious diseases, their symptoms, 

and ways of spreading» (group 1 – 

Rashes and Skin Infections; group 2 – 

Diarrhoea & Vomiting Illnesses; group 

3 – Respiratory Infections; group 3 – 

Other Infections). First, study 

information on your own, then compare 

and exchange your findings with the 

group members. Pay attention to special 

symbols:  *; **; !; #. 

Generate and make notes of: a) 

questions which can be asked by a 

doctor to find out symptoms and general 

complaints of a patient; b) statements of 

a patient to refer to his/her general 

complaints and symptoms. Pay attention 

to the choice of vocabulary: medical 

terminology or common words. 

Delegate one representative from each 

group to find the doctor’s 

questions/patient’s statements that are: 

a) the same for all infectious diseases; b) 

specific for every group of infectious 

diseases. Move clockwise. 

Delegated students come back to their 

groups and share the received 

information with their groupmates.  

Make the common list of the doctor’s 

questions and the patient’s statements. 

Compare your results with other groups. 
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3. b) When all dialogues have been 

presented, think of the ways to improve 

them: clarifying questions of the 

doctors, suggesting more appropriate 

ways to explain the diagnosis, etc. 

2. a) Choose a card randomly to find out 

your role (a doctor or a patient), your 

partner and an infectious disease for the 

dialogue. Make up and act out a 

dialogue.  

N.B.:  

✓ Specify if your patient should be 

excluded from school/work, etc. while 

undergoing treatment. Indicate how long 

the exclusion should last and give 

reasons. 

✓ Give advice to your patient on how to 

avoid this disease in the future. 

 

b) When all dialogues have been 

presented, think of the ways to improve 

them: clarifying questions of the 

doctors, suggesting more appropriate 

ways to explain the diagnosis, etc. 

 

 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ All students should be involved in the activity. 

➢ Speak in turns with your partners. 

➢ Do not interrupt your partners. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid 

disturbing other groups of students.  

➢ Put down generated questions and statements in your notebooks. 

➢ Avoid imitating real physical examination while acting out a 

dialogue (touching the irritated spots and areas on the body of your 

patient, auscultating or palpating your patient, etc.). 
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Додаток Ф. Текстові матеріали до комплексу вправ для формування 

АПОК в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища 

1. Підготовчо-орієнтаційний етап 

Приклад 3 (вправа, спільна для обох варіантів методики) (див. підрозділ 2.4). 

 
SKELETAL SYSTEM 

 

Active Vocabulary: 

 

1.  bone (n.) 

 

 

bony (adj.) 

 

 

osseous (adj.) 

BrE /bəʊn/ 

AmE /boʊn/ 

 

BrE /ˈbəʊni/ 

AmE /ˈboʊni/ 

 

BrE /ˈɒsɪəs/ 

 AmE /ˈɑːsiəs/ 

кістка 

 

 

кістковий / 

кістлявий  

 

кістковий  

any of the hard parts 

that form 

the skeleton of the 

body of a human or an 

animal 

2.  joint (n.) /dʒɔɪnt/ 

 

 

суглоб a place where two 

bones are joined 

together in the body in 

a way that enables 

them to bend and move 

3.  skeleton (n.) 

 

skeletal (adj.) 

/ˈskelɪtn/ 

 

BrE /ˈskɛlɪt(ə)l/ 

AmE /ˈskelətl/ 

скелет  

 

скелетний  

 

the structure of bones 

that supports the body 

of a person or an 

animal 

4.  skull (n.) / 

 

cranium (sing.) 

 

craniums, crania (pl.) 

 

cranial (adj.) 

/skʌl/ 

 

/ˈkreɪniəm/ 

 

/ˈkreɪniə/ 

 

 

/ˈkreɪnɪəl/ 

череп  

 

 

 

 

 

 

черепний  

the bone structure that 

forms the head and 

surrounds and protects 

the brain 

5.  vertebra (sing.) 

 

vertebrae (pl.) 

/ˈvɜːtɪbrə/ 

 

BrE /ˈvɜːtɪbreɪ/ 

AmE /ˈvɜːrtɪbreɪ/ 

BrE /ˈvɜːtɪbriː/ 

AmE /ˈvɜːrtɪbriː/ 

хребець  

 

хребці  

 

any of the small bones 

that are connected 

together to form 

the spine 

6.  vertebral column (n.) 

 

 

 

spine 

 

spinal column 

BrE /ˈvɜːtɪbrəl ˈkɒləm/ 

AmE /ˈvɜːrtɪbrəl 

ˈkɑːləm/ 

 

/spaɪn/ 

 

BrE /ˌspaɪnl ˈkɒləm/ 

хребетний 

стовп  

 

 

хребет 

the row of small bones 

that are connected 

together down the 

middle of the back 



344 

 

 

 

backbone 

AmE /ˌspaɪnl ˈkɑːləm/ 

 

 

/ˈbækbəʊn/ 

7.  rib (n.) 

 

costal (adj.) 

/rɪb/ 

 

BrE /ˈkɒstl/ 

AmE /ˈkɑːstl/ 

ребро 

 

реберний 

any of the curved 

bones that are 

connected to 

the spine and surround 

the chest 

8.  clavicle (n.) / 

  

collarbone 

 

 

clavicular (adj.) 

/ˈklævɪkl/ 

 

BrE /ˈkɒləbəʊn/ 

AmE /ˈkɑːlərboʊn/ 

 

/kləˈvɪkjələr/ 

ключиця 

 

 

 

 

ключичний 

either of the two bones 

that go from the base 

of the neck to the 

shoulders 

9.  scapula (sing.) 

 

scapulae (pl.) 

 /  

shoulder blade 

 

scapular (adj.) 

/ˈskæpjʊlə/ 

 

/ˈskæpjʊliː/ 

 

/ˈʃəʊldə bleɪd/ 

 

/ˈskapjʊlə(r)/ 

лопатка 

 

 

 

 

 

лопатковий 

either of the two large 

flat bones at the top of 

the back 

10.  sternum (sing.) 

 

sternums, sterna (pl.) 

/ 

 

breastbone 

 

 

sternal (adj.) 

/ˈstɜːnəm/ 

 

/ˈstɜːnə/ 

 

 

BrE /ˈbrestbəʊn/ 

AmE /ˈbrestboʊn/ 

 

/ˈstəːn(ə)l/ 

грудина 

 

 

 

 

грудна кістка 

 

 

грудинний, 

стернальний 

the long flat bone in 

the chest that the seven 

top pairs of ribs are 

connected to 

11.  pelvis (n.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelvic (adj.) 

/ˈpɛlvɪs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ˈpɛlvɪk/ 

таз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тазовий 

a basin-shaped 

complex of bones that 

connects the trunk and 

the legs, supports and 

balances the trunk, and 

contains and supports 

the intestines, 

the urinary bladder, 

and the internal sex 

organs 

 

connected with 

the pelvis 

12.  ilium (n.) /ˈɪlɪəm/ клубова кістка the large broad bone 

forming the upper part 

of each half of the 

pelvis 

13.  pubis (n.) /ˈpjuːbɪs/ лобкова кістка either of a pair of 

bones forming the two 

sides of the pelvis 

https://www.britannica.com/science/bone-anatomy
https://www.britannica.com/science/intestine
https://www.britannica.com/science/urinary-bladder
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14.  ischium (n.) /ɪˈskɪəm/ сіднична 

кістка 

the curved bone 

forming the base of 

each half of the pelvis 

15.  humerus (sing.) 

 

humeri (pl.) 

 

humeral (adj.) 

/ˈhjuːmərəs/ 

 

/ˈhjuːməraɪ/ 

 

/ˈhjuːm(ə)r(ə)l/ 

плечова кістка 

 

 

 

плечовий 

the large bone in the 

top part of the arm 

between the shoulder 

and the elbow 

16.  ulna (sing.) 

 

ulnae (pl.) 

 

ulnar (adj.) 

/ˈʌlnə/ 

 

/ˈʌlniː/ 

 

/ˈʌlnər/ 

ліктьова кістка 

 

 

 

ліктьовий 

the longer bone of the 

two bones in the lower 

part of the arm between 

the elbow and the 

wrist, on the side 

opposite the thumb 

17.  radius (sing.) 

 

radii (pl.) 

 

radial (adj.) 

/ˈreɪdiəs/ 

 

/ˈreɪdiaɪ/ 

 

/ˈreɪdɪəl/ 

променева 

кістка 

 

 

променевий 

(напр. про 

кістки); 

радіальний 

(напр. про 

розташування 

волокон) 

the shorter bone of the 

two bones in the lower 

part of the arm between 

the elbow and the 

wrist, on the same side 

as the thumb 

18.  femur (n.) 

 

femurs, femora  

(pl.) / 

 

thigh bone 

 

femoral (adj.) 

/ˈfiːmər/ 

 

/ˈfemərə/ 

 

 

/θaɪ bəʊn/ 

 

/ˈfemərəl/ 

стегнова 

кістка 

 

 

 

 

 

 

стегновий 

the large thick bone in 

the top part of the leg 

between the hip and the 

knee 

19.  tibia (sing.) 

 

tibiae (pl.) / 

 

shin bone 

 

 

tibial (adj.) 

/ˈtɪbiə/ 

 

/ˈtɪbiiː/ 

 

BrE /ˈʃɪn bəʊn/ 

AmE / ˈʃɪn boʊn/  

 

/ˈtɪbiəl/ 

великогомілко

ва кістка 

 

 

 

 

 

великогомілко

вий, тібіальний 

the front and larger 

bone of the two bones 

in the lower part of the 

leg between the knee 

and the ankle 

20.  fibula (sing.) 

 

fibulae (pl.) 

 

fibular (adj.) 

/ˈfɪbjələ/ 

 

/ˈfɪbjəliː/ 

 

/ˈfɪbjələr/ 

малогомілкова 

кістка 

 

 

малогомілкови

й, фібулярний 

the outer bone of the 

two bones in the lower 

part of the leg between 

the knee and the ankle 

21.  talus (n.) 

 

/ˈteɪləs/ таранна кістка the large bone in the 

ankle, which articulates 

with the tibia of the leg 
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and the calcaneus and 

navicular bone of the 

foot 

22.  calcaneus (n.) /kæl'keınıəs/ п’яткова 

кістка 

the large bone forming 

the heel. it articulates 

with the cuboid bone of 

the foot and the talus 

bone of the ankle, and 

the Achilles tendon is 

attached to it 

23.  cervix (n.) 

 

cervical (adj.) 

/ˈsəːvɪks/ 

 

/ˈsəːvɪk(ə)l/ 

шия, шийка 

 

шийний 

1. the neck 

2. the narrow passage 

forming the lower end 

of the uterus 

24.  lumbar (adj.) /ˈlʌmbə(r)/ поперековий relating to the lower 

part of the back 

25.  sacrum (n.) 

 

sacral (adj.) 

/ˈseɪkrəm/ 

 

/ˈseɪkr(ə)l/ 

криж 

 

крижовий 

a triangular bone in the 

lower back formed 

from fused vertebrae 

and situated between 

the two hip bones of 

the pelvis 

26.  coccyx (sing.) 

 

coccyxes, coccyges  

(pl.) / 

tailbone 

 

coccygeal (adj.) 

/ˈkɒksɪks/ 

 

/ˈkɒksɪdʒiːz/ 

 

/ˈteɪlbəʊn/ 

 

/kɒkˈsaɪdʒiəl/ 

куприк 

 

 

 

 

 

куприковий 

the small bone at the 

bottom of the spine 

27.  suture (n.) 

 

/ˈsuːtʃər/ шов, сутура an immovable junction 

between two bones, 

such as those of the 

skull 

28.  (un)ossified (adj.) /(ʌn)ˈɒsɪfaɪd/ (не)кістковий 

(не)закостеніл

ий 

turned into bone or 

bony tissue; 

free of bone(s), 

lacking a bony 

structure 

29.  fontanelle (n.) 

 

/fɒnˈteɪnɪlɪ/ тім’ячко, 

джерельце, 

фонтанель 

any of the spaces 

closed by membranous 

structures between the 

uncompleted angles of 

the parietal bones and 

the neighbouring 

bones of a fetal or 

young skull 

30.  fossa (n.) 

 

/ˈfɒsə/ ямка an anatomical pit, 

groove, or depression 

31.  maxilla (sing.) 

 

 

maxillae (pl.) 

BrE  /makˈsɪlə/ 

AmE /mækˈsɪlə/ 

 

BrE /makˈsɪliː/ 

верхня 

щелепа 

 

 

an upper jaw 
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maxillary (adj.) 

AmE /mækˈsɪiː/ 

 

BrE /makˈsɪləri/ 

AmE /mækˈsɪləri/ 

 

 

верхньощелеп

ний 

32.  mandible (n.) 

 

 

mandibular (adj.) 

BrE /ˈmandɪb(ə)l/ 

AmE /ˈmændɪbl/ 

 

BrE /ˈmanˈdɪbjələ/ 

AmE /mænˈdɪbjələr/ 

нижня щелепа 

 

нижньощелеп

ний 

a lower jaw 
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Вправа 2 (варіант методики А) (див. Додаток У). 

 

 

 

HUMAN BODY 

 

The head is connected with the trunk by the neck. The windpipe (trachea) and gullet 

(esophagus) pass through the neck. The bony framework of the head, enclosing the brain, is the 

skull. The front part of the head is the face. Its upper part is composed of the forehead and the 

temples. The two sides of the lower face are called the cheeks. The two jaws (upper and lower) 

form the framework of the mouth. The lower jaw also gives shape to the chin. The oral cavity 

contains the tongue and the teeth, the necks of which are enveloped into the gums. The two margins 

of the mouth are the lips. The organs of the special senses in the face are the eyes and the nose. 

The eye is set in a bony socket called the orbit. The eyes are protected by the eyelashes and the 

eyebrows. The ear includes three principal parts: the external ear, the middle ear and the internal 

ear. The nose which we use for smelling, breathing and sneezing has two openings called nostrils. 

The top and the back part of the head are covered with hair. 

The trunk consists of the chest, the abdomen and the back. The upper cavity, the chest 

(thorax), contains the heart and lungs. In the lower cavity, the abdomen, there are the kidneys, the 

stomach, the liver, the gall bladder, the spleen, the urinary bladder and the intestine or bowel. 

The lungs belong to the respiratory system. The lungs are the essential organs of breathing. 

They are two spongy organs, situated one on either side of the thoracic cavity. In adults they are 

usually blue in color, but in infants they are quite pink. The kidneys and the bladder are parts of 

the urinary system. They excrete waste products. The heart, the arteries, the capillaries and the 

veins constitute the cardiovascular system. The mouth, the gullet, the stomach and the intestines 

form the alimentary canal. The juices of many glands further the process of the digestion of our 

food. 

We have four limbs: two arms and two legs. The arms are the upper extremities and the 

legs form the lower extremities. The upper extremity is divided into the shoulder, the upper arm, 

the forearm and the hand. Between the upper arm and the forearm there is an elbow. The joint 

between the forearm and the hand is called the wrist. Each hand has four fingers and one thumb. 

At the tips of the fingers there are the fingernails. The parts of the lower extremity are the thigh, 

the lower leg and the foot. The back of the lower leg is called the calf. Between the thigh and the 

lower leg there is the knee joint. The joints between the lower legs and the feet are the ankles. The 

foot consists of the heel, the sole and the toes. The body is covered with the skin. 
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Вправа 2 (варіант методики А) (див. Додаток У). 

HUMAN BODY AND ITS STRUCTURE  

 

Active Vocabulary: 

 

 Term (singular 

form) 

Transcription Plural form Adjective Ukrainian 

translation 

Definition 

Head 

1.  head /hɛd/ heads headless / -headed 

(e.g. bald-headed) / 

head / headlike 

голова the upper part of the human body, or the front or 

upper part of the body of an animal, typically 

separated from the rest of the body by a neck, and 

containing the brain, mouth, and sense organs 

2.  scalp BrE /skalp/ 

AmE /skælp/ 

scalps scalpless скальп, 

шкіра голови 

the skin covering the head, excluding the face 

3.  hair 

(uncountable) 

/heə/ – hairy / -haired (e.g. 

black-haired) / 

hairless / hairlike 

волосся hair growing on the body of a person or an 

animal 

4.  a hair (countable) /heə/ hairs – волосина a piece of hair from a person or an animal 

5.  forehead BrE /'fɔrɪd/ 

AmE /ˈfɔːrhed/ 

foreheads -foreheaded (e.g. 

low-foreheaded) 

чоло the part of the face above the eyebrows 

6.  temple /ˈtɛmp(ə)l/ temples temporal скроня the flat part of either side of the head between the 

forehead and the ear 

7.  eye socket /ˈsɒkɪt/ eye sockets socketless / 

socketlike / socketed 

очна впадина the cavity in the skull which encloses an eyeball 

with its surrounding muscles 

8.  eye /aɪ/ eyes ocular око each of a pair of globular organs of sight in the 

head of humans and vertebrate animals 

9.  eyebrow /ˈʌɪbraʊ/ eyebrows eyebrowed / 

eyebrowless 

брова the strip of hair growing on the ridge above a 

person’s eye socket 

10.  eyelid (top / 

bottom) 

/ˈʌɪlɪd/ eyelids eyelidded / eyelidless повіка (верхня / 

нижня) 

each of the upper and lower folds of skin which 

cover the eye when closed 

11.  eyelash BrE /ˈʌɪlaʃ/ eyelashes -lashed вія each of the short-curved hairs growing on the 
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AmE /ˈaɪlæʃ/ edges of the eyelids, serving to protect the eyes 

from dust 

12.  pupil /ˈpjuːp(ɪ)l/ pupils pupillary / pupilled / 

pupilar / pupilless 

зіниця the dark circular opening in the centre of the iris 

of the eye, which varies in size to regulate the 

amount of light reaching the retina 

13.  iris BrE /ˈaɪərɪs/ 

AmE /ˈaɪrɪs/ 

irises – райдужна 

оболонка 

a flat, coloured, ring-shaped membrane behind 

the cornea of the eye, with an adjustable circular 

opening (pupil) in the centre 

14.  sclera /ˈsklɪərə/ scleras, 

sclerae 

scleral склера the white outer layer of the eyeball at the front of 

the eye it is continuous with the cornea 

15.  cornea /ˈkɔːnɪə/ corneas corneal рогівка the transparent layer forming the front of the eye 

16.  tear duct /ˈtɪə dʌkt/ tear ducts tearlike / lacrimal сльозова 

протока 

a passage through which tears pass from the 

lachrymal glands to the eye or from the eye to the 

nose 

17.  nose BrE /nəʊz/ 

AmE /noʊz/ 

noses nasal ніс the part projecting above the mouth on the face of 

a person or animal, containing the nostrils and 

used for breathing and smelling 

18.  nostril / nare /ˈnɒstr(ə)l/ 

/neə/ 

nostrils / 

nares 

-nostrilled / 

narial 

ніздря either of two external openings of the nasal 

cavity in vertebrates that admit air to the lungs 

and smells to the olfactory nerves 

19.  cheek /tʃiːk/ cheeks -cheeked / cheekless щока either side of the face below the eye 

20.  cheekbone BrE /ˈtʃiːkbəʊn/ 

AmE /ˈtʃiːkboʊn/ 

cheekbones cheekbone / 

zygomatic 

вилиця the prominence below the eye that is formed by 

the zygomatic bone 

21.  chin /tʃɪn/ chins -chinned / chinless / 

chinlike 

підборіддя the protruding part of the face below the mouth, 

formed by the apex of the lower jaw 

22.  mouth /maʊθ/ mouths -mouthed / mouthless 

/ mouthlike / mouthy 

рот the opening and cavity in the lower part of the 

human face, surrounded by the lips, through 

which food is taken in and vocal sounds are 

emitted 

23.  oral cavity /ˈɔːr(ə)l ˈkævəti/ oral cavities oral 

cavitary 

ротова 

порожнина 

the cavity of the mouth 

24.  lip (upper / /lɪp/ lips liplike / labial губа (верхня / either of the two fleshy parts which form the 
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lower)  нижня) upper and lower edges of the opening of the 

mouth 

25.  upper jaw 

 

 

/ˈʌpə(r) dʒɔː/ upper jaws jawed / jawy / 

jawless / jawlike 

верхня щелепа the jaw or jawbone, specifically the upper jaw in 

most vertebrates. in humans it also forms part of 

the nose and eye socket 

26.  maxilla BrE /makˈsɪlə/ 

AmE /mækˈsɪlə/ 

maxillae maxillary 

27.  lower jaw 

 

 

/ˈləʊə(r) dʒɔː/ lower jaws jawed / jawy / 

jawless / jawlike 

нижня щелепа a lower jaw consisting of a single bone or of 

completely fused bones 

28.  mandible BrE 

/ˈmandɪb(ə)l/ 

AmE /ˈmændɪbl/ 

mandibles mandibular 

29.  tooth /tuːθ/ teeth toothed / toothless / 

toothlike / dental 

зуб each of a set of hard, bony enamel-coated 

structures in the jaws of most vertebrates, used 

for biting and chewing 

30.  gum /ɡʌm/ gums gummy / gumless / 

gumlike 

ясна (від pl.: 

gums) 

the firm area of flesh around the roots of the teeth 

in the upper or lower jaw 

31.  tongue /tʌŋ/ tongues tongued / tongueless 

/ tonguelike / 

lingual 

язик the fleshy muscular organ in the mouth of a 

mammal, used for tasting, licking, swallowing, 

and (in humans) articulating speech 

32.  ear BrE /ɪə/ 

AmE /ɪr/ 

ears -eared / earless / 

earlike 

вухо the organ of hearing and balance in humans and 

other vertebrates, especially the external part of 

this 

33.  earlobe BrE /ˈɪələʊb/ 

AmE /ˈɪərloʊb/ 

earlobes lobar / lobelike / 

lobeless / lobed 

мочка вуха a soft, rounded fleshy part hanging from the 

lower margin of the ear 

34.  neck /nɛk/ necks -necked /neckless / 

necklike/ cervical 

шия the part of a person’s or animal’s body 

connecting the head to the rest of the body 

35.  nape /neɪp/ napes – потилиця the back of a person’s neck 

Trunk 

1.  trunk /trʌŋk/ trunks trunklike / truncal / 

trunkless 

тулуб a person’s or animal’s body apart from the limbs 

and head 
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2.  torso /ˈtɔːsəʊ/ torsos, torsi torsoed / torsolike / 

torsoless 

торс, тулуб the trunk of the human body 

3.  chest /tʃɛst/ chests chesty / chestly / 

chestless / -chested / 

chestlike 

груди, грудна 

клітка 

the front surface of a person’s or animal’s body 

between the neck and the stomach 

thorax /ˈθɔːraks/ thoraces, 

thoraxes 

thoracic грудна клітка the part of the body of a mammal between the 

neck and the abdomen, including the cavity 

enclosed by the ribs, breastbone, and dorsal 

vertebrae, and containing the chief organs of 

circulation and respiration; the chest 

4.  breast /brɛst/ breasts -breasted / beastless / 

brestlike / mammary 

молочна залоза, 

груди 

either of the two soft, protruding organs on the 

upper front of a woman’s body which secrete 

milk after childbirth 5.  mamma /ˈmamə/ mammae, 

mammas 

mammary  молочна залоза 

6.  nipple /ˈnɪp(ə)l/ 

 

nipples nippled / nippleless / 

nipplelike 

сосок the small projection in which the mammary ducts 

of female mammals terminate and from which 

milk can be secreted 

7.  abdomen (syn.: 

stomach, 

belly, 

tummy (inf.)) 

BrE /ˈabdəmən/ 

AmE /ˈæbdəmən/ 

/ˈstʌmək/ 

/ˈbɛli/ 

/ˈtʌmi/ 

abdomens abdominal 

stomachlike  

bellylike 

живіт the part of the body of a vertebrate containing the 

digestive and reproductive organs; the belly 

8.  navel /ˈneɪv(ə)l/ navels navel-like / navelless пупок 

 

a rounded knotty depression in the centre of a 

person’s belly caused by the detachment of the 

umbilical cord after birth; the umbilicus 
9.  bellybutton /ˈbɛlibʌt(ə)n/ bellybuttons – 

10.  umbilicus /ʌmˈbɪlɪkəs/ umbilici, 

umbilicuses 

umbilical 

11.  waist /weɪst/ waists -waisted / waistless талія the part of the human body below the ribs and 

above the hips, often narrower than the areas 

above and below 

12.  back /ˈbæk/ backs -backed / backless спина the rear part of the human body especially from 

the neck to the end of the spine 

13.  small of the back /ˈbæk/ – lumbar поперек the lower part of the back where it curves 
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/ lower back / lower backs  

14.  loin /lɔɪn/ loins the part of the body on both sides of the spine 

between the lowest (false) ribs and the hip bones 

Extremities 

1.  extremity (upper 

/ lower) 

/ɪkˈstrɛmɪti/ 

 

extremities extremital кінцівка (верхня 

/ нижня) 

a leg or arm of a human being 

2.  limb /lɪm/ limbs limbless кінцівка 

Arm 

1.  arm /ɑː(r)m/ arms armlike / armless рука each of the two upper limbs of the human body 

from the shoulder to the hand 

2.  shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ shoulders -shouldered / 

shoulderless / 

shoulderlike  

плече the upper joint of each of a person’s arms and the 

part of the body between this and the neck 

3.  upper arm / ˈʌpə(r) ɑː(r)m/ upper arms – верхня частина 

руки 

the part of the arm between the shoulder and the 

elbow 

4.  armpit /ˈɑː(r)mpɪt/ armpits -armpitted / axillary пахва a hollow under the arm at the shoulder 

5.  axilla /akˈsɪlə/ axillae axillary 

6.  elbow /ˈɛlbəʊ/ elbows -elbowed / elbowless 

/ elbowlike 

лікоть the joint between the forearm and the upper arm 

7.  cubitus /ˈkjuːbɪtəs/ cubiti cubital ліктьовий 

суглоб 

8.  forearm BrE /ˈfɔːrɑːm/ 

AmE /ˈfɔːrɑːrm/ 

forearms -forearmed передпліччя the part of a person’s arm extending from the 

elbow to the wrist or the fingertips 

Hand 

9.  hand /hænd/ hands -handed кисть, рука the end part of a person’s arm beyond the wrist, 

including the palm, fingers, and thumb 

10.  wrist /rɪst/ wrists -wristed / wristless / 

carpal 

зап’ястя the joint connecting the hand with the forearm 

11.  carpus /ˈkɑː(r)pəs/ carpi carpal the group of small bones between the main part 

of the forelimb and the metacarpus in terrestrial 

vertebrates 

12.  fist /fɪst/ fists -fisted / fistlike кулак a person’s hand when the fingers are bent in 
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towards the palm and held there tightly, typically 

in order to strike a blow or grasp something 

13.  finger / 

digit 

/ˈfɪŋɡə(r)/ 

/ˈdɪdʒɪt/ 

fingers / digits -fingered / fingerlike 

/ fingerless 

палець each of the four slender jointed parts attached to 

either hand (or five, if the thumb is included) 

14.  thumb /θʌm/ thumbs -thumbed / thumblike 

/ thumbless 

великий палець 

на руці 

the short, thick first digit of the human hand, set 

lower and apart from the other four and 

opposable to them 

15.  index finger / 

forefinger 

/ˈɪndɛks 

ˈfɪŋɡə(r)/ 

/ˈfɔː(r)fɪŋɡə(r)/ 

index fingers / 

forefingers 

– вказівний 

палець 

the finger next to the thumb 

16.  middle finger /ˈmɪd(ə)l 

ˈfɪŋɡə(r)/ 

middle 

fingers 

– середній палець the finger next to the forefinger 

17.  ring finger /rɪŋ ˈfɪŋɡə(r)/ ring fingers – безіменний 

палець 

the finger next to the little finger, especially of 

the left hand, on which the wedding ring is worn 

18.  little finger / 

pinky 

/ˈlɪt(ə)l ˈfɪŋɡə(r)/ 

/ˈpɪŋki/ 

little fingers / 

pinkies 

– мізинець the smallest finger, at the outer side of the hand, 

furthest from the thumb 

19.  nail / 

fingernail 

/neɪl/ 

/ˈfɪŋɡə(r)neɪl/ 

nails / 

fingernails 

nailless / naily ніготь / ніготь 

на руці 

the flattish horny part on the upper surface of the 

tip of each finger 

20.  cuticle /ˈkjuːtɪk(ə)l/ cuticles cuticular / 

cuticularised 

кутикула the dead skin at the base of a fingernail or toenail 

21.  knuckle /ˈnʌk(ə)l/ knuckles -knuckled / 

knucklelike 

суглоб пальця a part of a finger at a joint where the bone is near 

the surface, especially where the finger joins the 

hand 

Leg 

1.  leg /lɛɡ/ legs -legged / leggish / 

legless / leglike 

нога each of the limbs on which a person or animal 

walks and stands 

2.  buttock /ˈbʌtək/ buttocks -buttocked / 

buttocklike / 

buttockless 

сідниця either of the two round fleshy parts of the human 

body that form the bottom 

3.  butt-cheek /ˈbʌtˌtʃiːk/ butt-cheeks – 

4.  nates (pl.) /ˈneɪtiːz/ nates – сідниці the buttocks 

5.  groin /ɡrɔɪn/ groins inguinal пах the area between the abdomen and the upper 
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thigh on either side of the body 

6.  hip /hɪp/ hips hiplike бедро a projection of the pelvis and upper thigh bone on 

each side of the body in human beings and 

quadrupeds 

7.  coxa /ˈkɒksə/ coxae coxal тазостегновий 

суглоб 

the hip bone or hip joint 

8.  thigh /θʌɪ/ thighs -thighed / thighless стегно the part of the human leg between the hip and the 

knee 

9.  femur /ˈfiːmə(r)/ femora femoral бедро, бедренна 

кістка 

the bone of the thigh, articulating at the hip and 

the knee. 

10.  knee /niː/ knees -kneed / kneelike / 

kneeless 

коліно the joint between the thigh and the lower leg in 

humans 

11.  knee cap /niː kæp/ kneecaps kneecapped колінна чашечка the convex bone in front of the knee joint 

12.  patella /pəˈtɛlə/ patellae, 

patellas 

patellar патела, колінна 

чашечка 

13.  lower leg /ˈləʊə(r) lɛɡ/ lower legs – гомілка the lower part of the leg between the ankle and 

the knee 

14.  shin /ʃɪn/ shins shinless гомілка the front of the leg below the knee 

15.  calf /kɑːf/ calves calfless литка the fleshy part at the back of a person’s leg below 

the knee 

Foot 

1.  foot /fʊt/ feet -footed / footless / 

footlike 

стопа the lower extremity of the leg below the ankle, on 

which a person stands or walk 

2.  ankle /ˈæŋkl/ ankles -ankled / ankleless щиколотка the joint connecting the foot with the leg 

3.  tarsus /ˈtɑː(r)səs/ tarsi tarsal передплесно a group of small bones between the main part of 

the hindlimb and the metatarsus in terrestrial 

vertebrates 

4.  sole BrE/səʊl/ 

AmE /soʊl/ 

soles -soled підошва the undersurface of a person’s foot 

5.  heel /hiːl/ heels -heeled / heelless п’ята the back part of the human foot below the ankle 

6.  toe /təʊ/ toes -toed / toeless / 

toelike 

палець на нозі any of the five digits at the end of the human foot 
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7.  big toe /bɪɡ təʊ/ big toes – великий палець 

на нозі 

the largest toe, on the inner side of the foot 

8.  toenail /ˈtəʊneɪl/ toenails toenailed ніготь на пальці 

ноги 

the nail at the tip of each toe 

9.  arch of foot /ɑː(r)tʃ ɒv fʊt/ arches of the 

foot 

– звід стопи any of the four vaulted structures in the foot: the 

internal (medial) longitudinal, the outer (lateral) 

longitudinal, and two transverse 

10.  ball of foot /bɔːl ɒv fʊt/ 

 

 

 

 

balls of feet – підйом зводу 

стопи 

the padded portion of the sole of the human foot 

between the toes and the, on which the weight of 

the body rests when the heel is raised 

11.  instep /ˈɪnstɛp/ insteps – підйом, 

преплесно 

the part of a person’s foot between the ball and 

the ankle 

Body Covering 

1.  skin 

(uncountable) 

/skɪn/ – dermal / -skinned / 

skinless 

шкіра the thin layer of tissue forming the natural outer 

covering of the body of a person 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&q=how+to+pronounce+ball&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxi3w8sc9YSndSWtOXmNU5-INKMrPK81LzkwsyczPExLgYglJLcoV4pBi42JJSszJsWJRYkrN41nEKpqRX65Qkq9QAFSfD9SQqgCSBgCks3HaUwAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwijyePVjbPnAhUxx4sKHV9lDLkQ3eEDMAB6BAgFEAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&q=how+to+pronounce+ball&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxi3w8sc9YSndSWtOXmNU5-INKMrPK81LzkwsyczPExLgYglJLcoV4pBi42JJSszJsWJRYkrN41nEKpqRX65Qkq9QAFSfD9SQqgCSBgCks3HaUwAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwijyePVjbPnAhUxx4sKHV9lDLkQ3eEDMAB6BAgFEAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&q=how+to+pronounce+ball&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxi3w8sc9YSndSWtOXmNU5-INKMrPK81LzkwsyczPExLgYglJLcoV4pBi42JJSszJsWJRYkrN41nEKpqRX65Qkq9QAFSfD9SQqgCSBgCks3HaUwAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwijyePVjbPnAhUxx4sKHV9lDLkQ3eEDMAB6BAgFEAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUA751UA751&q=how+to+pronounce+ball&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxi3w8sc9YSndSWtOXmNU5-INKMrPK81LzkwsyczPExLgYglJLcoV4pBi42JJSszJsWJRYkrN41nEKpqRX65Qkq9QAFSfD9SQqgCSBgCks3HaUwAAAA&pron_lang=en&pron_country=gb&sa=X&ved=2ahUKEwijyePVjbPnAhUxx4sKHV9lDLkQ3eEDMAB6BAgFEAQ
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2. Структурно-комунікативний етап 

Вправа 4 (варіант методики A) (див. Додаток У). 

 

 

  

HEART ANATOMY 

 

The heart is a hollow muscle located in the thoracic cavity between the lungs. The heart is 

responsible for the circulation of the blood. It is known that the heart is a pump. But it is an 

extraordinary pump. It weighs only about a pound but the heart of a healthy 70-kg person pumps 

about 7200 L of blood each day at rate of 5 L per minute. If the heart loses its ability to pump 

blood for even a few minutes, the life of the individual is in danger.  

The heart actually has two pumps. Each pump consists of a pair of chambers formed by 

muscles. The contraction of these muscles causes the blood to be pumped. The lower chamber is 

called a ventricle and the upper chamber is called an atrium. The four chambers of the heart are 

separated by valves. Between the right atrium and the right ventricle there is a one-way valve, 

called the tricuspid valve. The valve that separates the left atrium from the left ventricle is called 

the mitral (or bicuspid) valve. The left ventricle is separated from the right ventricle by the 

interventricular septum.  

Venous blood from body flows through the superior vena cava and inferior one into the 

right atrium, then through the tricuspid valve into the right ventricle. The right ventricle pumps 

blood through the pulmonary valve, via the pulmonary arteries, into the lungs. From the lungs, 

blood enters the left atrium via the pulmonary veins and flows through the mitral valve into the 

left ventricle. The left ventricle pumps oxygen-enriched blood through the aortic valve into the 

aorta for delivery to the body’s tissues.  

The tissue of the heart consists of three layers. The exterior layer is the thin epicardium. 

The middle layer is the myocardium, the heart muscle itself (from the Greek myo for “muscle” and 

kardia for “heart”). The inner lining of the heart is the endocardium, a thin, smooth structure. The 

pericardium is a fibrous sac that surrounds the heart. In the space between the pericardium and the 

epicardium there is a small amount of fluid.  

The heart rate varies depending on activity at any given moment. The control mechanism 

for the heart rate involves electrical impulses. One of the four chambers of the heart, the right 

atrium, contains a group of cells called the sinus node. The sinus node produces electrical impulses 

that signal the muscle of the heart to contract in the pumping cycle. When a person is at rest, the 

heart pumps more slowly and at a regular rate, about 60 to 80 beats per minute. When a person 

runs, climbs stairs, or otherwise exert yourself, the sinus node issues electrical “instructions” to 

increase the pace of the heart in order to provide the muscles and other tissues with the necessary 

additional blood and its supply of oxygen. The heart rate may increase up to 200 beats per minute 

if you exert yourself strenuously. The heart rate may be affected by various factors including 

tobacco use, caffeine-containing foods, alcohol, and a number of drugs.  

In addition, the cardiac disorders may produce heart rate problems. 
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Вправа 5 (вправа, спільна для обох варіантів методики) (див. Додаток У). 

 

 

  

NERVOUS SYSTEM 

 

The nervous system is the human’s information centre and control system. The basic unit 

in the system is the nerve cell, called neuron. A neuron consists of a cell body, one major branching 

fiber (axon), and numerous smaller branching fibers (dendrites). Each neuron is connected to other 

neurons by synapses on the axons and dendrites. A neuron receives chemical signals from other 

neurons through the synapses. All of these incoming signals are combined as an electrical signal 

within the neuron, and it may or may not send an outgoing chemical signal down its axon to another 

set of synapses. The nervous system can be divided into central nervous system (CNS) and 

peripheral nervous system (PNS). 

The CNS processes information, initiates responses, and integrates mental processes. The 

central nervous system consists of the brain and the spinal cord. The brain is protected by the skull, 

and the spinal cord is protected by the vertebrae. Three connective tissue layers (the meninges) 

surround and protect the brain and spinal cord. They are dura mater (outermost), arachnoid 

(middle), and pia mater (innermost). In addition, a liquid called cerebrospinal fluid, between the 

arachnoid and pia mater, protects the brain and spinal cord from injury. 

The peripheral nervous system (PNS) consists of cranial part, consisting of 12 pairs of 

nerves, and spinal part, consisting of 31 pairs of nerves. The PNS collects information from 

numerous sources both inside and on the surface of the individual and relays it by way of afferent 

fibers to the central nervous system. Efferent fibers in the PNS relay information from the CNS to 

various parts of the body, primarily to muscles and glands. Peripheral nerves run from the spinal 

cord to all parts of the body. The parts of this system are named for the four spinal regions from 

which they branch: neck (cervical), chest (thoracic), lower back (lumbar), and pelvis (sacral). The 

spinal cord acts as a central communication network to transmit signals back and forth between 

the brain and peripheral nervous system. Two subdivisions comprise the PNS: the afferent, or 

sensory, division and the efferent, or motor, division. Afferent neurons carry action potentials from 

the periphery to the CNS, and efferent neurons carry action potentials from the CNS to the 

periphery. The efferent neurons belong to either the somatomotor (somatic) nervous system, which 

supplies skeletal muscles, or to the autonomic nervous system (ANS), which supplies smooth 

muscles, cardiac muscle, and glands. The ANS regulates the activities of viscera such as the heart, 

blood vessels, digestive organs and reproductive organs. This system controls distribution of blood 

flow, regulation of blood pressure, heartbeat, sweating, and body temperature. 
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Вправа 6 (вправа, спільна для обох варіантів методики) (див. Додаток У). 

 

FIRST AID 

 

First aid is the help that you give someone quickly after they have hurt themselves or 

have had an accident. It can stop a person from becoming more ill. In some cases, it can even 

save a person’s life. 

Only someone who knows first aid well should try to treat an injured or sick person. 

Usually, you give first aid until a doctor or an ambulance arrives. Never try to give someone 

first aid unless you know what to do. The wrong actions can do more harm than good. 

Call for help 

When someone has been hurt or has had an accident, the first thing to do is get help. 

If you don't know the phone number of the local doctor or hospital dial an emergency number: 

103 for an ambulance, 101 for the fire department and 102 for the police. 

When you call for help you should be able to give correct information. 

An ambulance needs to know where the injured person is located and what exactly has 

happened. In some cases, you will be given instructions on what to do until a doctor 

or ambulance arrives. 

Immediate help 

Sometimes you cannot wait until help arrives. You must begin helping a person at 

once, especially if the victim is bleeding strongly, has been poisoned or if breathing has 

stopped. Even if you wait for a short time this can be fatal. Here are some important rules for 

immediate help: 

• Do not move a person who may have a broken bone, internal injuries or an 

injured spine unless you really have to. 

• If the victim is lying down, keep the person in that position. Do not allow them to walk 

or stand up. 

• Never give food or liquid to a person who may need an operation. 

• If the victim is unconscious turn the head to one side to keep the person 

from choking. But do not move the head of a person who may have a spinal injury. 

• Never give water to a person who is unconscious. 

• Make sure that the victim has an open airway. The nose, mouth and throat should be 

clear in order for them to breathe. 

• Make the victim comfortable, but touch a person only if you have to. 

• If necessary, move the victim away from the sun or put them into the shade. 

• Remain calm and talk to the injured person. Explain what is being done and say that 

help is on its way. 

Shock treatment 

• If the blood in your body does not circulate properly it may result in shock. 

Any serious injury or illness may lead to shock. When a person is in shock blood does not 

carry enough oxygen and food to the brain and other organs. 

• A victim who suffers from shock may look afraid, confused, weak and be 

extremely thirsty. The skin appears pale and feels cold. Pulse and breathing are fast. 

• To treat shock, place the victim on his or her back and raise the legs a little. Warm 

the victim by putting blankets around them. 

Bleeding 

• Strong bleeding can cause death in minutes. Bleeding from small wounds usually 

stops after a short time because the blood clots. But clotting cannot stop the flow of blood 

when a wound is big. 

• The best way to stop bleeding is to press on the wound itself. If possible let the person 

lie down and raise the bleeding part of the body. Then put a 

sterile handkerchief, cloth or towel on the wound and press it down with your hand. Do with 

for 10 to 20 minutes until help arrives. 

• Sometimes direct pressure cannot stop strong bleeding. If the leg or arm is hurt, you 

can try to stop bleeding by putting pressure on the artery that carries blood to 

the injured body part. 
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Poisoning 

• There are four ways in which a victim may be poisoned. Poison may 

be swallowed, inhaled, injected or absorbed through the skin. If a 

poison victim becomes unconscious or has difficulty breathing call for an ambulance 

immediately. 

• A person who has swallowed something poisonous may die within minutes if they 

are not treated. The first step is to find out what kind of poison the person has swallowed. Call 

a doctor or a poison control centre immediately and follow the instructions that you are 

given carefully. 

• If a person has inhaled a poison like carbon monoxide or chlorine gas move him or 

her to fresh air at once. Open all doors and windows. 

• Injected poisons are those that come from insect stings or bites. If you are stung by a 

bee the stinger remains in the wound. Remove it carefully and put ice on 

the sting or run cold water over it. If a person is bitten by a tick pull out the remaining part 

carefully and slowly. Use a glove or something else but not your bare hands. Do not try to put 

oil on it. If a rash or flulike symptoms develop in the following weeks, contact a doctor. 

• Sometimes a victim may have an allergy to bite or stings. In such a case either call a 

doctor, an ambulance or take the person to the nearest hospital. 

• Poisons can also be absorbed through the skin if you get in contact 

with poisonous plants or chemical substances. In such a case remove all the clothes that 

someone is wearing and flush the skin with water for about 10 minutes. 

Pulmonary arrest 

• Begin with artificial respiration as soon as possible if a person has stopped breathing. 

Two or three minutes without breathing can cause brain damage and six minutes can be fatal. 

The most efficient way is mouth-to mouth resuscitation. Put the victim on their back. 

Kneel down, press the nose together and place your mouth over the mouth of the victim. 

Take a deep breath and blow hard enough to make the chest rise. Then remove your mouth 

and listen for the air to come out. Then repeat the procedure. Do this until the victim starts 

breathing again or until help has arrived. 

Burns  

• The first aid treatment of burns depends on how severe the burns are. 

First degree burns show a reddening of the skin. Second degree burns damage deeper skin 

layers and third degree burns destroy tissue of deeper layers of skin. 

• To treat a first and second degree burn put ice on it or run cold water over it. Then 

put on sterile bandages. A person who has third degree burns should not be treated at home. 

• When you treat burns never open blisters and do not put oil or other greasy 

substances on the burn. 

Frostbite 

• Frostbite occurs when a person has been in extremely cold weather for a long time. It 

mostly affects the skin of the ears, fingers, nose or toes. Frostbitten skin appears pale or 

grayish blue and feels numb. It should be treated gently. Warm the affected area with 

the heat of your hand or cover it with clothes until you can get the victim indoors. Thaw the 

skin by putting it in lukewarm water. Never use water that is hotter than 40°C. If you 

get blisters do not open them. 

First aid kits 

• It is a good idea to have a kit with first aid supplies at home or in your car when you 

travel. It should include bandages, tissue, something to write on, a flashlight, scissors, safety 

pins, a spray or a lotion that kills germs. Always have a blanket ready to cover a person. 
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Вправа 7 (варіант методики A) (див. Додаток У). 

 

 

  

COMMON SYMPTOMS OF RESPIRATORY DISORDERS 

Respiratory symptoms may be a sign of a possible respiratory disease. Issues with breathing 

or coughing could be caused by a number of respiratory diseases. Many respiratory diseases are 

treatable, but it's important to catch them as early as possible. You may think that cough you’ve 

had, isn’t too big of a deal, but if just won’t go away, it could be the sign of a respiratory disease. 

Sometimes these seemingly innocuous breathing issues can actually be a symptom of something 

larger. In fact, respiratory diseases are incredibly common in the United States. 

It’s important to understand what to look out for and when to see a doctor. Here are some 

common warning signs and respiratory diseases to be aware of, according to the American Lung 

Association. 

Common Symptoms of Respiratory Disorders 

There are several signs of respiratory disorders to look out for. While some are more serious 

than others, each of these symptoms can be an indication that you might be suffering from a 

respiratory disease or disorder. Here are six common signs. 

1. Difficulty Breathing 

While it’s common to feel a shortness of breath during exercise, if it doesn’t go away – or is 

present when you aren’t exerting yourself – you should be concerned. Any difficulty breathing 

should be evaluated by a physician. 

2. Stubborn Cough 

If you’ve had a cough that hasn’t cleared up after a month or longer, it’s considered chronic. 

It might also be a sign of some kind of respiratory ailment. It’s important to talk with a doctor if 

you have a stubborn, chronic cough. 

3. Breathing Noisily 

If you are wheezing or breathing noisily, it could be an indication that your airways have 

become obstructed. It’s crucial to address this issue as soon as the first signs emerge. 

4. Lingering Chest Pain 

If you are having sudden and severe chest pain, you should consider going to the ER right 

away. However, chest pain can sometimes be mild and lingering. If it lasts for more than a month 

– and gets worse when you cough or take a deep breath – this is definitely something to tell your 

doctor about. 

5. Chronic Mucus 

Mucus is your body’s natural defence against infection and other irritants. If you’ve been 

coughing up phlegm or feeling drainage in your chest for more than a month, this could be a sign 

of a respiratory illness. 

6. Coughing Up Blood 

The blood that escapes in a cough may come from your lungs or respiratory tract. No matter 

the cause, coughing up blood is serious and you should see your doctor right away. 
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Вправа 9 (вправа, спільна для обох варіантів методики) (див. Додаток У).  

 

  

Heartburn 

 

➢ What is a heartburn? 

Despite its name, heartburn doesn’t affect the heart. Heartburn is a burning feeling in the 

a big meal or while lying down. The feeling can last for a few minutes or a few hours. 

 

When you eat, food passes from your mouth down a tube (about 25 centimeters long in 

most people) called the esophagus. To enter the stomach, the food must pass through an opening 

between the esophagus and stomach. This opening acts like a gate to allow food to pass into the 

from your stomach can get through the opening and into your esophagus. This is called reflux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Try to eat at least 2 to 3 hours before lying down. If you take naps, try sleeping in a 
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Irritable bowel syndrome (IBS) is a common problem with the intestines. In people with 

slowly through the intestines. IBS usually begins around age 20 and is more common in women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your doctor may start by asking you questions about your symptoms. If your symptoms 

have had a pattern over time, the pattern may make it clear to your doctor that IBS is the cause. 

If your symptoms have just started, something else may be the cause. Your doctor may need 
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gastrointestinal (GI) tract anywhere from the mouth to the anus. Symptoms include stomach 

have Crohn’s disease have severe symptoms, while others have less severe symptoms. Some 

people who have the disease have long periods without symptoms, even without getting treatment. 

 

Almost 500,000 people in the United States have Crohn’s disease. Anyone can get Crohn’s 

disease, but it’s more common in women, whites and  ewish people. It is not known what causes 

 

If your doctor thinks you may have Crohn’s disease, he or she will ask you about your 

symptoms and do a complete exam to look for signs of the illness. If your symptoms and exam 

findings suggest that you have Crohn’s disease, your doctor may do some blood tests. While no 

look at your GI tract to check for ulcers by inserting a small scope into your body through your 

 

The treatment of Crohn’s disease depends on how bad it is and where it is in your GI tract. 

When the disease is mild, medicines called salicylates may help. Certain antibiotics are also used 

Steroids are generally used for people who have more severe disease. In more aggressive 

disease, steroids may be used with immunosuppressants or with a newer medicine called 

infliximab (brand name: Remicade). If you have very severe Crohn’s disease, you may need to 
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Ulcers are sores on the lining of your digestive tract. Your digestive tract consists of the 

esophagus, stomach, duodenum (the first part of the intestines) and intestines. Most ulcers are 

located in the duodenum. These ulcers are called duodenal ulcers. Ulcers located in the stomach 

 

A type of bacteria called Helicobacter pylori (H. pylori) causes many ulcers. Acid and other 

juices made by the stomach can contribute to ulcers by burning the lining of your digestive tract. 

This can happen if your body makes too much acid or if the lining of your digestive tract is 

damaged in some way. Physical or emotional stress may not necessarily cause an ulcer, but it can 

 an ulcer if you have one. Ulcers can also be caused by anti inflammatory medicines. 

Although most people take these medicines without problems, long term use may damage the 

stomach lining and cause ulcers. Anti inflammatory drugs include aspirin, ibuprofen (one brand 

name: Motrin), naproxen (brand name: Aleve), ketoprofen (brand names: Actron, Orudis KT) and 

 

Your doctor will ask about your symptoms and may start you on some medicine before 

doing tests. This is because ulcers usually feel better within a week or so of treatment. You may 

If you don’t get better, your doctor may do an endoscopy or a special X ray to study your 

digestive tract. During an endoscopy, your doctor looks into your stomach through a thin tube. He 

or she may take a biopsy (a sample of the stomach lining) to test for H. pylori. Blood and breath 

 

 Feel better when you eat or drink and then worse 1 or 2 hours later (duodenal ulcer) 

 

 

 

 

 

 

 

One way to treat ulcers is to get rid of the H. pylori bacteria. Treatment may also be aimed 

at lowering the amount of acid that your stomach makes, neutralizing the acid and protecting the 

injured area so it can heal. It’s also very important to stop doing things, such as smoking and 
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3. Завершальний (рефлексійний) етап 

Вправа 5 (варіант методики А) (див. Додаток У). 

Infectious diseases, their symptoms, and ways of spreading 

* Seek further advice from a healthcare professional or public health service 

** Vaccine-preventable and/or on the National Immunisation Schedule 

!  Notifiable disease (Doctors notify the Public Health Service) 

# Pregnant women should seek advice from their maternity provider or G.P. 

 

Condition This disease is 

spread by 

Early symptoms Time 

between 

exposure 

and sickness 

Exclusion from 

school, early 

childhood 

centre, or work * 

Rashes and skin infections 

Chickenpox  # ** Coughing, sneezing 

and contact with 

weeping blisters. 

Fever and spots with a 

blister on top of each 

spot. 

10–21 days 

after being 

exposed. 

1 week from 

appearance of 

rash, or until all 

blisters have 

 

The gallbladder is an internal organ just under your liver. It looks like a small bag. It stores 

digestive juices that are made by the liver. Sometimes these juices become solid and form stones, 

 

About 60% of people with gallstones never get sick from them. They might never know 

they have gallstones. However, a gallstone can leave your gallbladder and go into the passageway 

blocks the passageway, you will have severe pain in the right upper part of your belly. You may 

also feel pain in your upper back. The pain usually starts suddenly and lasts for as long as 3 hours. 

This is known as an “attack” Complete or partial blockage can also cause your gallbladder to get 

irritated and inflamed. If this happens, you will usually have pain for more than 3 hours. You may 

 

If you have gallstones but no pain, chances are good the stones won’t be a problem for you. 

 Once you have one attack of pain, the chance of having another one is high – about 70%. 

attack. You and your doctor should talk about your situation and decide what is right for you. If 

your gallbladder is irritated or inflamed, most doctors will want to take it out right away. The 

surgery is safe and effective. Without surgery, the gallbladder can get infected. It might even burst 
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dried. 

Hand, foot and 

mouth disease 

Coughing, sneezing, 

and poor hand 

washing. 

Fever, flu-like symptoms 

– rash on soles and palms 

and in the mouth. 

3-5 days Exclude until 

blisters have 

dried. If blisters 

able to be 

covered, and 

child feeling well, 

they will not need 

to be excluded. 

Head lice (Nits) Direct contact with 

an infested person’s 

hair. 

Itchy scalp, especially 

behind ears. Occasionally 

scalp infections that 

require treatment may 

develop. 

N/A None, but 

ECC/school 

should be 

informed. 

Treatment 

recommended to 

kill eggs and lice. 

Measles  !  # ** Coughing and 

sneezing. Direct 

contact with an 

infected person. 

Highly infectious. 

Runny nose and eyes, 

cough and fever, 

followed a few days later 

by a rash. 

7-18 days 5 days after the 

appearance of 

rash. Non-

immune contacts 

of a case may be 

excluded. 

Ringworm Contact with 

infected skin, 

bedding and 

clothing. 

Flat, ring-shaped rash. 4-6 weeks None, but skin 

contact should be 

avoided. 

Rubella 

(German 

Measles)  !  #  ** 

Coughing and 

sneezing. Also direct 

contact with an 

infected person. 

Fever, swollen neck 

glands and a rash on the 

face, scalp and body. 

14-23 days Until well and for 

7 days from 

appearance of 

rash. 

Scabies Contact with 

infected skin, 

bedding and 

clothing. 

Itchy rash. 4–6 weeks 

(but if had 

scabies 

before it may 

develop 

within 1–4 

days) 

Exclude until the 

day after 

appropriate 

treatment. 

Diarrhoea & Vomiting illnesses 

Hepatitis A  ! Contaminated food 

or water, direct 

spread from an 

infected person. 

Nausea, stomach pains, 

general sickness. 

Jaundice a few days later. 

15-50 days 7 days from the 

onset of jaundice. 

Norovirus Contact with Nausea, diarrhoea/and or 1-2 days Until well and for 
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secretions from 

infected people. 

vomiting. 48 hours after the 

last episode of 

diarrhoea or 

vomiting. 

Rotavirus  ** Direct spread from 

infected person. 

Nausea, diarrhoea/and or 

vomiting. 

1-2 days Until well and for 

48 hours after the 

last episode of 

diarrhoea or 

vomiting. 

Respiratory Infections 

Influenza and 

Influenza-like 

illness (ILI)  ** 

Coughing and 

sneezing. Direct 

contact with infected 

person. 

Sudden onset of fever 

with cough, sore throat, 

muscular aches and a 

headache. 

1–4 days 

(average 

about 2 days) 

Until well. 

Streptococcal 

sore throat 

Contact with 

secretions of a sore 

throat. (Coughing, 

sneezing etc.) 

Headache, vomiting, sore 

throat. An untreated sore 

throat could lead to 

Rheumatic fever. 

1-3 days Exclude until well 

and/or has 

received 

antibiotic 

treatment for at 

least 24 hours. 

Whooping cough 

(Pertussis)  !  # 

** 

Coughing. Adults 

and older children 

can pass on the 

infection to babies. 

Runny nose, persistent 

cough followed by 

“whoop”, vomiting or 

breathlessness. 

5-21 days Five days from 

commencing 

antibiotic 

treatment or, if no 

antibiotic 

treatment then 21 

days from onset 

of illness or until 

no more 

coughing, 

whichever comes 

first. 

Other Infections 

Conjunctivitis 

(Pink eye) 

Direct contact with 

discharge from the 

eyes or with items 

contaminated by the 

discharge. 

Irritation and redness of 

eye. Sometimes there is a 

discharge. 

2–10 days 

(usually 3–4 

days) 

While there is 

discharge from 

the eyes.  

Meningococcal 

Meningitis  !  ** 

Close contact with 

oral secretions. 

(Coughing, sneezing, 

etc.) 

Generally unwell, fever, 

headache, vomiting, 

sometimes a rash. Urgent 

treatment is required. 

3-7 days Until well enough 

to return. 

Meningitis – Spread through Generally unwell, fever, Variable Until well. 
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Viral different routes 

including coughing, 

sneezing, faecal-oral 

route. 

headache, vomiting. 

Mumps  !  ** 

  

Coughing, sneezing 

and infected saliva. 

Pain in jaw, then swelling 

in front of ear and fever. 

12-25 days Exclude until 5 

days after facial 

swelling 

develops, or until 

well. 

 (взято з ресурсу: https://www.healthed.govt.nz/resource-table/table-infectious-diseases) 

  



370 

Додаток Х. Контингент студентів ІІ курсу спеціальності 222 «Медицина», 

які взяли участь в експериментальному дослідженні з формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

 

№ 

п/п 

Країна походження Кількість 

студентів* 

Приналежність до ВККК 

або НККК 

1.  Індія 35 ВККК 

2.  Бангладеш 5 ВККК 

3.  Гонконг 1 ВККК 

4.  Гана 2 ВККК 

5.  Зімбабве 1 ВККК 

6.  Нігерія 6 ВККК 

7.  Сьєрра-Леоне 1 ВККК 

8.  Сомалі 1 ВККК 

9.  Центральноафриканська 

республіка (ЦАР) 

1 ВККК 

10.  Єгипет 2 ВККК 

11.  Марокко  1 ВККК 

12.  Ізраїль 1 ВККК 

13.  Ірак 1 ВККК 

14.  Йорданія 2 ВККК 

15.  Пакистан 1 ВККК 

16.  Палестина 1 ВККК 

17.  Саудівська Аравія 3 ВККК 

18.  Туреччина 1 ВККК 

19.  Німеччина 2 НККК 

20.  Словаччина 1 ВККК 

21.  Польща  1 ВККК 

22.  Швеція 2 НККК 

*Загальна кількість студентів, які взяли участь в експериментальному дослідженні – 72. 
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Додаток Ц. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

I. Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Вайнагій, Т. М. (2020a). Вплив культурних контекстів на 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 7 (101), 3–14. DOI: https://doi.org/10.24139/2312-

5993/2020.07/003-014 

2. Вайнагій, Т. М. (2020b). Етапи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних 

групах. Інноваційна педагогіка, 29, Т. 1, 48–53. DOI: 

https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/29-1.9 

3. Вайнагій, Т. М. (2020c). Комплекс вправ для навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх 

лікарів у полінаціональних групах. Педагогічні науки, 91, 51–60. DOI: 

https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2020-91-7 

4. Вайнагій, Т. М. (2020d). Принципи відбору та організації 

навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності у говорінні  майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. 

Соціальна робота, 1(46), Ч. І, 22–30. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-

0609.2020.46.22-30 

5. Вайнагій, Т. М. (2020e). Сутність і зміст навчання англомовного 

професійно орієнтованого говоріння майбутніх лікарів. Інноваційна педагогіка, 

27, 60–64. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/27.12 

 

II. Статті в іноземних виданнях, 

включених до наукометричних баз даних: 

https://doi.org/10.32843/2663-%206085/2020/27.12
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6. Simkova, I., Medvedchuk, A., & Vaynahiy, T. (2020). The 

Implementation of E-campus during the Assessment of English for Specific Purposes. 

Universal Journal of Educational Research, Vol. 8, No. 6, 2444–2454, 2020. DOI: 

https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080628. 

 

III. Тези науково-практичних конференцій: 

7. Вайнагій, Т. М. (2020f). Вплив культурних контекстів на 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

майбутніх лікарів у полінаціональних групах. Освіта для ХХІ століття: 

виклики, проблеми, перспективи (c. 210–213). 

8. Вайнагій, Т. М. (2020g). Особливості впровадження інтегрованого 

предметно-мовного підходу у методику навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням майбутніх лікарів у полінаціональних групах. 

Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation 

studies in Ukraine and EU countries (pp. 288–292). Venice: Izdevnieciba «Baltija 

Publishing». DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-78 

9. Вайнагій, Т. М. (2020h). Особливості впровадження 

міждисциплінарного підходу у методику навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням майбутніх лікарів. Педагогіка та психологія 

сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії (c. 122–125). Одеса: ГО 

«Південна фундація педагогіки». 

 

IV. Методичні видання: 

10. Vainagii, T. (2020). English for Medical Purposes: Structure and Main 

Systems of the Human Body (Learning Materials and Active Vocabulary). Learner’s 

Guide for the discipline «English for Specific Purposes» for International English-

Speaking Students of Medical Specialties at Higher Educational Institutions. 

Uzhhorod: Поліграфцентр «Ліра». 
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Aпробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Педагогіка та психологія сьогодні: 

постулати минулого і сучасні теорії» (м. Одеса, 2020 р.), «Проблеми 

філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в Україні 

та ЄС» (м. Венеція, 2020 р.), «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи» (м. Суми, 2020 р.). 



 

 



 

 



 

 



 

 


