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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми навчання майбутніх 

лікарів загальної практики (далі – ЗП) англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення (далі – АПОДМ) для вирішення виробничих завдань у 

ситуаціях англомовної професійної взаємодії між лікарем і пацієнтом як 

складової фахової компетентності студентів медичних вищих навчальних 

закладів (далі – ВНЗ) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

«Медицина». 

Стратегічним завданням сучасної освітньої політики України є вихід на 

ринок міжнародних послуг та поглиблення співпраці в сфері вищої освіти. 

Сьогодні існує загальноєвропейська тенденція, яка полягає в підготовці 

сучасних фахівців відповідно до нагальних потреб міжнародного партнерства 

не лише в галузі освіти й науки, економіки та техніки, а й у медицині.  

У країнах Європейського Союзу близько 85% випадків звернень до лікаря 

реєструється на рівні сімейної медицини, оскільки саме лікарі загальної 

практики вирішують переважну більшість усіх запитів пацієнтів. Провідні 

позиції європейських країн у рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров’я 

та Міжнародної організації загальної практики сімейної медицини (WONCA) 

підтверджують ефективність такої організації медичної допомоги. Саме тому 

стан вищої медичної освіти вимагає підвищення якості іншомовної професійної 

підготовки майбутніх лікарів ЗП відповідно до загальноєвропейських 

стандартів з метою посилення конкурентної здатності вітчизняної вищої 

медичної освіти. 

З кожним роком зростає потреба суспільства в медичних фахівцях, що 

володіють уміннями англомовного професійного спілкування, здатних 

застосовувати практичні знання та вміння у вирішенні професійних 

комунікативних задач і реалізації власних проектів. Базою вдосконалення 

навчання майбутніх лікарів ЗП має стати концепція іншомовної освіти, 

оскільки саме англійська мова (далі – АМ) є одним з ключових провідників 

майбутніх лікарів ЗП у їхньому набутті професійних якостей на вітчизняному і 

світовому ринках праці. Вищезазначене обумовлює те, що кінцевою 

практичною метою вивчення АМ майбутніми лікарями ЗП стає оволодіння нею 

як засобом професійного спілкування. Це підвищує вагомість предмету 

«Англійська мова професійного спрямування» в медичних ВНЗ. 

Значний внесок у становлення системи сучасної іншомовної підготовки 

роблять вітчизняні вчені. Зокрема, питання підвищення ефективності 

іншомовної підготовки у вищій школі за рахунок надання їй професійно 

орієнтованої спрямованості розглядаються в роботах Г. Барабанової, О. Бігич, 

О. Биконі, Г. Гринюк, Я. Дьячкової, І. Задорожної, Л. Зєні, О. Квасової, 

С. Кіржнер, Л. Конопленко, О. Конотоп, Г. Кравчук, Б. Лабінської, Л. Личко, 

Л. Морської, Я. Окопної, Л. Сажко, Н. Скляренко, О. Петращук, 

О. Тарнопольського, О. Хоменка, В. Черниш та інших.  

Проблему розвитку полікультурної мовної особистості у вищій школі 

досліджують П. Бех, Л. Биркун, Т. Кавицька, О. Кисельова, В. Маслова, 

С. Ніколаєва, І. Ставицька, В. Шовковий та інші.  
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Питання професійно орієнтованого навчання іншомовного діалогічного 

мовлення (далі – ДМ) у різних його аспектах досліджувались вітчизняними й 

зарубіжними науковцями. Зокрема, О. Бігич, І. Бім, В. Бухбіндером, 

Н. Гальськовою, Д. Ізарєнковим, Т. Колокольцевою, С. Ніколаєвою, Т. Олійник, 

Є. Пассовим, І. Поповою, І. Сімковою, Т. Сєровою, В. Скалкіним, К. Бейлі 

(K. Bailey), Т. Дадлі-Евансом (T. Dudley-Evans), Дж. Гріном (J. Green), 

Дж. Хармером (J. Harmer), Т. Хатчинсоном (T. Hutchinson), С. Торнбері 

(S. Thornbury) та іншими описано понятійну систему теорії діалогу, 

проаналізовано ДМ з позицій взаємодії та взаємозумовленості комунікантів, 

розроблено численні технології та сформульовано методичні рекомендації 

щодо навчання цього виду мовленнєвої діяльності, визначено об’єкти контролю 

рівня володіння ДМ.  

Сучасні умови навчання у ВНЗ вимагають використання інформаційно-

комунікаційних технологій та Інтернет-ресурсів у процесі оволодіння АМ. 

Проблемам навчання АПОДМ з використанням сучасних можливостей ІКТ 

присвячено багато наукових досліджень (О. Бігич, Л. Зєня, Т. Коробейнікова, 

Н. Лямзіна, Я. Окопна, С. Фомін, І. Чірва, І. Шахіна, М. Дейсон (M. Dason), 

А. Ділон (A. Dillon) та інші). 

Дослідження, пов’язані з навчанням іншомовного професійно 

орієнтованого ДМ у сфері медицини, представлені в працях Г. Архіпової, 

Т. Баєвої, Л. Гаспарян, М. Грязнової, К. Єфремової, О. Іскандарової, 

Д. Чемберса (D. Chambers), Г. Даль Альби (G. Dall’Alba) та ін. 

В Україні питанню вивчення іноземної мови майбутніми лікарями також 

приділяється певна увага. Так, Л. Бірецька, О. Петращук досліджували 

проблему формування лексичної компетентності; Л. Лимар вивчала розвиток 

уміння писемного мовлення; Л. Русалкіна досліджувала проблему формування 

вмінь ділового спілкування майбутніх лікарів. Проте проблема навчання 

майбутніх лікарів загальної практики АПОДМ з урахуванням структурних фаз 

медичної консультації не була предметом спеціальних досліджень.  

Посилення ролі англомовного професійно орієнтованого спілкування в 

медичній галузі вимагає якісної іншомовної підготовки лікарів ЗП. Відтак, 

соціальне замовлення суспільства на лікарів ЗП, які б володіли АПОДМ, 

необхідність створення сучасних мультимедійних навчально-методичних 

комплексів для навчання АПОДМ, а також потреба в розробленні науково 

обґрунтованֺої методики (з урахуванням основних передумов ефективності 

відповідного навчання) зумовили актуальність дисертаційної роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (№11БФ 044-01). Тему 

дослідження узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 28.10.2015 р.); уточнену 

редакцію затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 

22.12.2015 р.). 
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та 

експериментально перевірити методику навчання майбутніх лікарів загальної 

практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання:  

1. Визначити та проаналізувати теоретичні засади навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ на основі всебічного вивчення результатів наукових 

досліджень з теми дисертації в лінгвометодиці, психології та педагогіці.  

2. Дослідити структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості 

АПОДМ лікарів ЗП.  

3. Визначити зміст та критерії відбору дидактичного матеріалу для 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ.  

4. Розробити підсистему вправ для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

та укласти відповідну модель реалізації авторської методики.  

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики та 

підготувати методичні рекомендації для викладачів АМ щодо організації та 

проведення навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Об’єктом дослідження є процес навчання студентів медичних ВНЗ 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення.  

Предметом дослідження є методика навчання майбутніх лікарів 

загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення з урахуванням структурних фаз медичної консультації та з опорою на 

аудіовізуальний комбінаторний словник «AUVIS» (далі – АКС). 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що майбутні лікарі ЗП 

можуть досягти високого рівня сформованості вмінь АПОДМ за умови 

використання спеціально розробленої підсистеми вправ з урахуванням 

поетапної організації навчання, що спирається на комунікативно-діяльнісний та 

професійно орієнтований підходи з опорою на АКС «AUVIS» на 

пропедевтичному та основному етапах навчання. 

Відповідно до мети та поставлених завдань було використано комплекс 

методів дослідження: 1) теоретичні: аналіз методичної, педагогічної, 

психологічної літератури з метою визначення різноманітних поглядів на 

проблему навчання АПОДМ, аналіз основних понять і термінів дослідження; 

критичний аналіз навчальних посібників і програм з АМ для майбутніх лікарів; 

вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів АМ медичних ВНЗ; 

моделювання навчального процесу; 2) емпіричні: наукове спостереження, 

проведення опитування та анкетування студентів, викладачів АМ та лікарів; 

тестування студентів; педагогічний експеримент для перевірки ефективності 

методики навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП; 3) математичної 

статистики: математична обробка результатів експерименту за допомогою 

статистичного критерія Стьюдента та графічна інтерпретація результатів 

дослідження для кількісного та якісного аналізу й оцінювання достовірності 

результатів експерименту. 

Експериментальна база дослідження: Експериментальною роботою на 

різних етапах дослідження було охоплено 240 студентів медичного факультету 

№ 1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.  
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Наукові положення, що виносяться на захист:  

1. Навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ необхідно здійснювати 

відповідно до загальноєвропейських та вітчизняних вимог до рівня володіння 

вміннями ДМ англійською мовою, враховуючи міждисциплінарну інтеграцію з 

фаховими дисциплінами.  

2. Навчання функціональних типів діалогів (діалог-розпитування та діалог-

обмін думками) слід проводити з урахуванням мовних особливостей 

професійного ДМ лікарів ЗП та структурних фаз медичної консультації. 

3. Навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП відбувається відповідно до 

науково обґрунтованої моделі, реалізація якої передбачає виконання 

організованої у два етапи підсистеми вправ: пропедевтичний етап, на якому 

студенти опановують мовленнєві вміння реплікування, та основний етап, на 

якому студенти набувають умінь укладати діалогічні єдності (далі – ДЄ), 

мікродіалоги та вмінь вести англомовний професійно орієнтований діалог за 

двома типами функціональних діалогів (діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками).  

4. Ефективність навчання підвищується в разі використання АКС «AUVIS» 

на пропедевтичному та основному етапах навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ.  

Наукова новизна одержаних результатів: уперше теоретично 

обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ з урахуванням структурних фаз медичної 

консультації в межах дисципліни «Англійська мова професійного 

спрямування» для медичних ВНЗ; обґрунтовано модель процесу навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, спрямованого на реалізацію авторської 

методики; вдосконалено засоби навчання АПОДМ та критерії оцінювання 

АПОДМ; дістали подальшого розвитку теорія і практика навчання професійно 

орієнтованого ДМ студентів немовних ВНЗ.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у: 1) розробленні 

підсистеми вправ для навчання АПОДМ в умовах кредитно-модульної системи, 

яка може бути використана для написання навчальних посібників у відповідних 

ВНЗ України; 2) створенні авторського мультимедійного аудіовізуального 

комбінаторного словника «AUVIS», який виступає новітнім засобом навчання в 

українській практиці; 3) підготовці методичних рекомендацій для викладачів 

АМ щодо особливостей навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ; 4) доборі 

мовного, мовленнєвого матеріалу та Інтернет-ресурсів для навчання АПОДМ. 

Запропоновану методику впроваджено в навчальний процес Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (акт впровадження 

№ 01/2-1149 від 24.06.2015 р.), Тернопільського державного медичного 

університету ім. І. Я. Горбачевського (акт впровадження № 03/5831 від 

31.12.2015 р.), Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

(довідка про впровадження № 120/3 від 10.06.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднені на 8 міжнародних та 2 всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: VІІ Міжнародна науково-практична конференція з питань 
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методики викладання іноземної мови пам’яті професора В. Л. Скалкіна (Одеса, 

квітень 2013 р.); ХІI Міжнародна студентська наукова конференція 

«Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих» (Харків, квітень 

2013 р.); VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні 

технології навчання» (Київ, січень 2014 р.); VІ Міжнародна конференція 

«Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных 

языков» (Російська Федерація, Санкт-Петербург, лютий 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 

березень 2014 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти» (Київ, березень 2014 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Pedagogika: Współczesna nauka. Nowy wygląd» 

(Республіка Польща, Вроцлав, січень 2015 р.); ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства 

і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2015) (Івано-Франківськ, лютий 2015 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищому 

навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти» (Вінниця, 

квітень 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови 

у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти» 

(Вінниця, квітень 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

відображено у 9 наукових публікаціях, серед них 8 статей – у фахових 

виданнях, затверджених МОН України; 1 публікація – у закордонному 

науковому виданні (Російська Федерація). Усі публікації одноосібні.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків, списку 

літератури (288 найменувань, із них іноземними мовами – 42). Загальний обсяг 

роботи становить 285 сторінок, з них основного тексту – 188 сторінок. Робота 

містить 30 таблиць і 22 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено проблему, 

об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання та методи дослідження, розкрито 

наукову новизну і практичне значення роботи, наведено відомості про 

апробацію й упровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні засади навчання майбутніх лікарів 

загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення» – проаналізовано сучасний стан та проблеми навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП у медичних ВНЗ; наведено результати опитування щодо 

значимості володіння майбутніми лікарями ЗП АПОДМ у професійній 

діяльності; описано труднощі, які виникають у студентів медичних 

спеціальностей під час продукування англомовного професійного діалогу; 

окреслено шляхи їх подолання. Визначено основні передумови, що впливають 

на ефективність відповідного навчання. 
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У ході дослідження визначено вимоги чинних освітніх документів щодо 

навчання АМ майбутніх лікарів ЗП. Відповідно до вимог щодо навчання АМ 

майбутніх лікарів ЗП, наведених у чинних освітніх нормативних документах, 

майбутні лікарі в професійній діяльності повинні вміти організовувати 

ефективне англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення, оскільки 

значна частина діяльності медичного працівника реалізується в процесі 

взаємодії з людьми в різних ситуаціях (спілкування з колегами, пацієнтами, 

родичами хворого, медичним персоналом тощо).  

У роботі досліджено структурно-композиційні та лінгвостилістичні 

особливості АПОДМ майбутніх лікарів ЗП. Мовні засоби, які використовує 

лікар ЗП, пов’язані з його професійними обов’язками. З’ясовано, що АПОДМ 

лікарів ЗП притаманні такі основні комунікативні функції: інформативна, 

перцептивна, інтерактивна, спонукальна, координаційна, емотивна, фатична.  

У результаті аналізу структурно-композиційних та лінгвостилістичних 

особливостей ДМ лікарів ЗП встановлено, що навчання АПОДМ доцільно 

здійснювати на основі таких функціональних типів діалогів, як діалог-

розпитування та діалог-обмін думками, з урахуванням мовних особливостей 

професійного ДМ лікарів ЗП та структурних фаз медичної консультації 

(контактна, орієнтаційна, аргументаційна, корекційна), які наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Співвідношення функціональних типів діалогів і структурних фаз 

медичної консультації 

Функціональний тип діалогу Структурна фаза медичної консультації 
 

Односторонній діалог-розпитування Контактна (початок консультації) 

Односторонній діалог-розпитування 
Орієнтаційна (з’ясування  причини 

візиту хворого, обстеження пацієнта) 

Двосторонній діалог-розпитування з 

елементами пояснення 

Діалог-обмін думками 

Аргументаційна (постановка діагнозу, 

призначення лікування) 

Діалог-обмін думками 

Корекційна (досягнення згоди щодо 

схем лікування, завершення 

консультації) 

 

Ґрунтуючись на загальних характеристиках ДМ і професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування, запропоновано таке визначення 

англомовного медичного професійно орієнтованого діалогу: англомовний 

медичний професійно орієнтований діалог – це складний, багатоплановий 

процес становлення і розвитку контактів між лікарем та пацієнтом, 

породжуваний потребами професійної медичної діяльності, що охоплює 

сприймання й розуміння потреб пацієнта, обмін інформацією, організацію 

певної стратегії взаємодії між лікарем та пацієнтом.  

Основними передумовами ефективності навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ визначено такі: запровадження ділової гри; поступовий перехід до 

навчальної автономії студентів; використання інформаційно-комунікаційних 
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технологій. Слідом за Я. Окопною, ми визначали ділову гру як ключову 

організаційну форму, яка сприяє розвиткові комунікативних здібностей до 

говоріння та реалізації всіх цілей навчання АПОДМ. Обов’язковим елементом 

ділової гри є вирішення проблемної професійної ситуації. Упродовж ділової гри 

студенти набувають необхідних умінь для реалізації англомовного 

професійного спілкування.  

У ході дослідження здійснено відбір та класифікацію соціально значущих 

інформаційних серверів в мережі Інтернет, які доцільно використовувати під 

час навчання майбутніх лікарів загальної практики АПОДМ. Розглянуто 

вагомість інтегрованого професійно спрямованого навчання АМ на основі 

міжпредметних зв’язків.  

У другому розділі – «Організація і проведення навчання майбутніх 

лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення» – представлено методику навчання АПОДМ та її 

реалізацію в освітньому просторі медичного ВНЗ. Для цього створено 

підсистему вправ з комп’ютерною підтримкою, а також розроблено модель 

реалізації авторської методики в умовах кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу в медичному ВНЗ.  

Складено авторський аудіовізуальний комбінаторний словник «AUVIS» 

як опору для формування вмінь здійснення інтерактивного спілкування АМ 

шляхом активізації звукового, візуального та семантичного планів відібраних 

до словника понять, які представлені на рівні окремих слів, словосполучень та 

фраз, притаманних усному спілкуванню лікарів. АКС «AUVIS» охоплює понад 

200 слів та виразів, що найчастіше вживаються в медичній галузі. Для 

позначення вимови слів та медичних термінів використано міжнародні знаки 

фонетичної транскрипції. Вимову слів, словосполучень та фраз у словнику  

«AUVIS» здійснено носієм АМ. АКС «AUVIS» уміщує дев’ять основних 

розділів: «Introduction», «Human Body Systems», «Common Diseases», «Taking a 

History», «Dialogues», «Useful Phrases for Successful Communication», «Non-

verbal Signs», «Abbraviation», «Extra». За розташуванням електронного носія 

словник може бути автономним (розташованим на флеш-карті, завантаженим 

на віджет) або локальним (розміщуватись на web-сайті). За формами 

пред’явлення інформації АКС «AUVIS» є мультимедійним. 

На основі вивчення освітніх нормативних документів, що регулюють 

навчання фахівців за спеціальністю «Медицина» (освітня програма «Лікувальна 

справа»), й аналізу результатів анкетування майбутніх лікарів ЗП 

конкретизовано зміст навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. Кінцевою метою 

навчання АПОДМ є практичне опанування студентами вміннями вести 

англомовний професійний діалог на рівні, достатньому для адекватної взаємодії 

в професійній сфері. 

На основі аналізу навчальних програм з точки зору предметного та 

процесуального аспектів змісту навчання АПОДМ виділено компоненти 

предметного аспекту, а саме: 1) сфера спілкування – професійна сфера 

(стаціонар, поліклініка, виклик додому); 2) теми – «Пропедевтика внутрішніх 

захворювань», «Пропедевтика дитячих хвороб», «Догляд за хворими»; 3) 
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ситуація спілкування – медична консультація, складниками якої є початок 

обстеження, збір анамнезу, первинний огляд пацієнта, встановлення діагнозу, 

призначення курсу лікування, завершення консультації; 4) дидактичний 

матеріал – фонетичний, лексичний, граматичний матеріал та аудіо- та 

відеозразки фахових діалогів, креолізовані тексти. 

Комунікативні ролі й наміри фахівців випливають зі специфіки 

виконуваних функцій у професійних ситуаціях. Спеціалісти в медичній галузі 

можуть виступати в комунікативній ролі лікаря ЗП, а до групи їх співрозмовників 

можна зарахувати пацієнтів та їх родичів. Виділено низку комунікативних 

намірів майбутніх лікарів ЗП, а саме: з’ясування, повідомлення, пояснення, 

уточнення, оцінювання, переконання, заохочення, обговорення, заклик тощо. 

Відтак, навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП має бути спрямоване на 

формування та розвиток навичок і вмінь висловлюватись із вищезазначеними 

намірами. 

До процесуального аспекту входять мовленнєві навички оперування 

мовним матеріалом і вміння, необхідні для ведення англомовного професійного 

діалогу та застосування набутих знань для здійснення спілкування в ситуаціях 

професійної взаємодії лікаря з пацієнтом. Це актуалізувало визначення 

конкретних мовленнєвих умінь АПОДМ: розуміти зміст звернення англомовного 

пацієнта; швидко реагувати на це звернення; ініціювати, підтримувати та 

завершувати розмову, планувати її перебіг; впливати на пацієнта мовними 

засобами, щоб досягти мети спілкування; бути «активним слухачем» пацієнта 

завдяки вживанню готових мовленнєвих формул; запитувати та отримувати 

інформацію від пацієнта; надавати йому докладну інформацію про лікування та 

перебіг захворювання. 

У контексті ситуативно-функціонального підходу відбір засобів навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, зокрема, фахових автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів, здійснено з опорою на такі основні критерії: автентичності, 

відповідності програмним вимогам, прагматичності, професійної та 

інформаційної цінності, доступності та посильності, стилістичної 

диференціації, нормативності мовлення, співвідношення вербальних і 

невербальних компонентів діалогу, тривалості звучання, авторитетності 

джерела. Під час добору зразків враховано композиційно-мовленнєві 

особливості ДМ лікарів, зокрема, наявність зразків функціональних типів 

діалогів (діалог-розпитування та діалог-обмін думками), які є значущими для 

нашого дослідження. 

Однією зі специфічних форм спілкування в ситуаціях професійної 

діяльності лікаря-практика виступають невербальні засоби комунікації. Опора 

на креолізований текст, який складається з графічних символів, малюнків, 

зображень, діаграм, схем, виступає засобом навчання цього невербального 

спілкування. Слідом за Л. Гаспарян, ми вважаємо, що креолізовані тексти є 

ефективними в процесі навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, тому що вони 

привертають увагу студента до текстових фрагментів та допомагають краще 

осмислити та засвоїти потрібну інформацію. 
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З точки зору лінгвістики, медична карта пацієнта може розглядатися як 

креолізований текст, у якому представлені можливі види семіотичних знаків: 

графіки для фіксації температури, дані результатів лабораторних досліджень, 

схематичні зображення людського тіла й органів для позначення локалізації 

болю, знімки УЗД. Цінність таких текстів полягає в тому, що, маючи на руках 

медичну карту пацієнта, за їх допомогою можна відтворити комунікативну 

ситуацію в межах медичної консультації. 

Основними критеріями відбору фахової лексики на основі дібраних аудіо- 

та відеофрагментів були такі: професійної спрямованості, комунікативної та 

семантичної цінності, сполучуваності та частотності. Відтак, було дібрано та 

систематизовано у АКС «AUVIS» понад 200 слів та словосполучень (медичні 

терміни), притаманних АПОДМ лікарів ЗП. 

Наступним кроком нашого дослідження було розроблення підсистеми 

вправ на формування в майбутніх лікарів ЗП вмінь вести англомовний 

професійний діалог з опорою на АКС «AUVIS». 

У структурному плані розроблена підсистема вправ на формування вмінь 

АПОДМ складається із двох груп: вправи на формування загальних умінь 

(Група 1) та вправи на формування спеціальних умінь (Група 2).  

До Групи 1 увійшли вправи, метою яких є розвиток умінь аудіювання та 

вдосконалення фонетичних, лексичних та граматичних навичок. Виконання 

вправ групи 1 передбачало аудіовізуальну підтримку з опорою на АКС 

«AUVIS». Робота зі словником «AUVIS» надавала можливість студентам: 

прослухати інтонаційні моделі; промовити певні медичні терміни (слова, 

словосполучення) та фрази, які є характерними для АПОДМ лікарів ЗП; 

вправлятися з ними під час аудиторної та самостійної роботи.  

До Групи 2 увійшли вправи на формування спеціальних умінь АПОДМ, 

які передбачали: пред’явлення типових для АПОДМ лікарів ЗП 

комунікативних функцій та намірів; контекстну подачу типових реплік та ДЄ; 

виявлення та аналіз невербальних засобів професійного спілкування лікарів; 

вправляння в ДМ під час аудиторних занять та самостійної роботи студентів; 

аудіовізуальну підтримку; представлення власних проектів студентів як 

кінцевого продукту навчання АПОДМ. 

Навчання проводилось у два етапи. Пропедевтичний етап передбачав 

активізацію попередніх знань студентів та виконання вправ на розвиток умінь 

реплікування. Завданням цього етапу було опанування студентами мовним 

матеріалом, повідомлення правил та інструкцій щодо ведення та продукування 

АПОДМ; автоматизація дій у вживанні мовного матеріалу. Результатом 

вправляння на цьому етапі було формування вмінь висловлюватись на рівні 

репліки; навичок правильного вживання фонетичних явищ, оперування 

інтонаційними моделями, лексичним та граматичним матеріалом.  

Основний етап складався з трьох підетапів: 1) рецептивно-

репродуктивний підетап передбачав формування в майбутніх лікарів ЗП 

вміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; 2) рецептивно-продуктивний 

підетап передбачав формування в майбутніх лікарів ЗП вміння створювати 

мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ; 3) продуктивний підетап 
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передбачав формування вміння створювати власні діалоги відповідно до 

функціональних типів діалогів (діалог-розпитування та діалог-обмін думками) 

та професійних задач.  

Навчання за розробленою методикою охоплювало самостійну роботу 

студентів з опорою на розроблений АКС «AUVIS». Вправляння протягом 

аудиторної роботи сприяло розвиткові вмінь працювати з аналогічними 

вправами під час самостійної (позааудиторної) роботи. Виконуючи домашнє 

завдання, студенти готували презентації власних діалогів (діалог-

розпитування чи діалог-обмін думками) та виступи на аудиторному занятті, де 

обговорювали цінність набутого досвіду, його зв’язок з майбутньою 

професійною діяльністю. 

Наведемо приклади вправ: 

Приклад 1. Мета: розвинути механізм антиципації; ознайомити 

студентів з лексичними одиницями, типовими для медичної консультації. 

Інструкція: You are going to watch the video. It is called «Medical check-up». 

Make your predictions about its content: What is it about? What stages of the medical 

examination are presented? Watch it and check your answers. Тип вправи: 

рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з опорою, без 

застосування елементів ділової гри. Режим виконання: усний, груповий. 

Контроль: поточний (після виконання). 
Приклад 2. Мета: активізувати попередні мовні знання про 

захворювання. Інструкція: A) Look at the given pictures of medical check-ups. 

Match the words below to the pictures. Check your answers after listening to the 

talks. B) Listen to the talk which is shown in one of these pictures. Which picture is 

described – A, B, C or D? Explain your choice by naming the symptoms. C) Listen 

again. Work in pairs. Student A will note down the patients complaints. Student B 

will note down the doctor’s prescriptions. D) Listen again and check your notes. Тип 

вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з 

опорою, без застосування ділової гри. Режим виконання: усний, письмовий, 

парний. Контроль: поточний (після виконання). 

throat stomach leg back tonsillitis 

head X-ray pain hurt knee to gargle 

patient doctor strong pain swollen glands mouth 

fever arm wrist shoulder neck 

 

Приклад 3: Мета: навчити студентів розрізняти основні комунікативні 

наміри у типовій ситуації професійного спілкування майбутніх лікарів ЗП 

(медична консультація). Інструкція: a) What will a general practitioner (GP) say if 

he / she needs to express intentions 1-8? Match the main communicative intentions 

with communicative formulas. Check your answers with the key. Practice imitating 

the formulas after the speaker. Тип вправи: рецептивно-продуктивна, умовно-

комунікативна, вмотивована, без опори, без застосування ділової гри, 

одномовна. Режим виконання: усний, індивідуальний. Контроль: поточний 

(після виконання). 

What will you say if you need to …? 
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1) ask the patient for information a) You can do it. 

2) ask the patient to explain something b) You must do it immediately.  

3) show your interest c) Could you tell me...? 

4) show that you are worried d) Unfortunately, it is impossible... 

5) calm the patient e) Will you give me more details...? 

6) recommend something f) Don’t be nervous. 

7) allow something  g) Propose taking the medicine... 

8) not allow something h) You should follow my instructions. 

Приклад 4. Мета: розвиток лексичних навичок. Інструкція: A) You are a 

doctor whose patient can’t explain his complaints clearly. He uses plain English but 

you should use medical terms. Check how to pronounce the terms below with 

«AUVIS». B) Match the symptoms in plain English (1-10) with the medical terms as 

you understand them. Then check your answers with the key. Тип вправи: 

рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з опорою, без 

застосування ділової гри, одномовна. Режим виконання: усний, письмовий, 

індивідуальний. Контроль: поточний (після виконання). 

a) dyspnea   b) jaundice    c) paralysis    d) insomnia    e) edema   f) anorexia 

g) cyanosis     h) nausea      i) amnesia 

 

When a patient says .... . The doctor understands .... . 

1) I can’t breathe  

2) My skin looks yellow.  

3) I can’t move.  

4) I can’t sleep.  

5) My ankle is swollen.  

6) I have lost my appetite.  

7) My skin looks blue.  

8) I am going to throw up.  

9) I have lapses of memory.  

 

Приклад 5. Мета: вдосконалення граматичних навичок говоріння 

(вживання модальних дієслів). Інструкція: A) Listen to a talk going on during a 

medical check-up. Fill in the table with what the doctor says to express compromise, 

necessity, advice, prohibition. B) Listen again and act out the situation. Student А is 

the doctor who is asking the patient about his problems / giving advice / prohibition. 

Student B is the patient who responds to the doctor’s questions. Make use of the 

filled in table. Тип вправи: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна, 

вмотивована, без опори, без застосування ділової гри. Режим виконання: 

письмовий, усний, парний. Контроль: поточний (після виконання). 

 

Agreement Necessity Advice (recommendation) Prohibition 

You can do it. I have to test 

your blood rate. 

You should rest more. You must not 

overwork. 

.... .... .... .... 
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Приклад 6. Мета: навчити студентів адекватно реагувати на репліку 

партнера по спілкуванню, продукувати ініціативну репліку з опертям на 

вербальну опору. Тип діалогу: діалог-розпитування. Інструкція: Listen to the 

doctor and react properly. Use gestures where necessary. Тип вправи: рецептивно-

репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з опорою, без 

застосування ділової гри. Режим виконання: усний, парний. Контроль: 

поточний (після виконання). 

Doctor: What’s your problem? What’s happened? How are you feeling? 

Where does it hurt? Where is the pain? 

Patient:  

I have a sore eye  

а running nose 

а sore throat 

am running high fever 

It  hurts me in the chest 

neck 

back 

 

Приклад 7. Мета: розвинути вміння швидко реагувати на репліку 

партнера по спілкуванню з використанням АКС «AUVIS». Тип діалогу: 

двосторонній діалог-розпитування. Інструкція: 1) Student A is a doctor. Listen to 

«AUVIS» and predict the patient’s responses. Student B is a patient. Listen to 

«AUVIS» and predict the doctor’s responses. 2) Listen to the questions and answer 

using your card. Then swap your roles and practice again. Act out your dialogues. 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з 

опорою, із застосуванням елементів ділової гри. Режим виконання: усний, 

парний. Контроль: поточний (після виконання). 

Card 1. Predict the patient’s responses. 

Are you allergic to any medications? 

What are your complaints? 

How long have you had it? 

What’s troubling you? 

Do you have any history of back problems? 

Are you taking any medicine at the moment? 

When did the symptoms start? 

Card 2. Predict the doctor’s responses. 

How long should I take the medicine? 

Is it a very serious disease?  

What shall I do in this case? 

Did you get all the test results?  

Do you think it will be prolonged? 

What diet should I follow?  
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Приклад 8. Мета: навчити виявляти та аналізувати невербальну 

поведінку в типовій професійній ситуації спілкування лікарів з пацієнтами 

(медичне обстеження). Інструкція: A) Watch the video of a talk with non-verbal 

means of communication (showing empathy, using gestures / mimics / eye contact). 

Grade the doctor’s non-verbal behaviour from 1 (very poor) to 5 (excellent) and put 

your marks in the table. B) Watch the video again. Analyse and grade the patient’s 

behaviour too. Тип вправи: рецептивна-репродуктивна, некомунікативна, 

вмотивована, з опорою, без застосування ділової гри. Режим виконання: 

письмовий, індивідуальний. Контроль: поточний (після виконання). 

Showing empathy Gestures Mimics Eye contact 

.... .... .... .... 

 

Приклад 9. Мета: навчити студентів розрізняти ДЄ залежно від 

функціонального типу діалогу (розпитування чи обмін думками). Інструкція: 

A) You are going to listen to three dialogues between a doctor with a patient. Take 

down the exchanges in the proper grids. B) Listen to the dialogues again and then act 

out one of them using the table. Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-

комунікативна, вмотивована, з опорою, без застосування ділової гри. Режим 

виконання: письмовий, усний, парний. Контроль: поточний (після виконання). 
Запитання – відповідь 

на запитання 

Спонукання – згода Повідомлення – 

запитання 

Запитання – згода / 

незгода 

    

 

Приклад 10. Мета: cформувати вміння встановлювати послідовність ДЄ 

у діалозі-обміні думками. Інструкція: A) Listen to the dialogue between a doctor 

and a patient following it’s jumbled script. Rearrange them in logical order. B) Listen 

to the dialogue again and check your answers. Тип вправи: рецептивно-

репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з опорою, без 

застосування ділової гри. Режим виконання: усний, парний. Контроль: 

поточний (після виконання). 

1. What do you mean by feeling poorly?  

2. What do you think brought it on this 

time?  

3. What is the problem today?  

4. Let me listen to your heart and lungs.  

5. When did you first notice the symptoms?  

a) I have a splitting headache.  

b) I got pale and started vomiting at 

night yesterday. 

c) Surely. 

d) I have to work a lot. Sometimes I 

don’t sleep at all. 

f) I feel weak and dizzy. 

 

Приклад 11. Мета: cформувати вміння продукувати мікродіалог 

відповідно до структурних фаз медичної консультації, навчити студентів 

відтворювати порядок перебігу діалогу. Тип діалогу: діалог-обмін думками. 

Інструкція: А) Listen to a talk during a medical check-up. Complete the table with 

statements or questions of the partners. В) Listen to the dialogue again to check your 

ideas. Act out the dialogue swapping roles with your partner. Тип вправи: 
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рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, вмотивована, з природною 

опорою, із застосуванням елементів ділової гри. Режим виконання: усний, 

парний. Контроль: поточний (після виконання). 

Doctor Patient 

Step 1. Greeting. Request for 

information on patients’ chief 

complaints.....…………......................… 

Greeting. Information on patients chief 

complaints.............……………………..   

Step 2. Offer medical assistance. 

Physical Examination.……………….... 

Agreement or disagreement.......……… 

Step 3. Prescribing a medication. 

Explanation on how and when to use a 

medication. Explanation on potential 

side effects of a medication…………… 

Arrangements for next appointment. 

………………………………................ 

Step 4. Concluding the visit....………… Appeasement. Saying goodbye.………. 

 

Приклад 12. Мета: сформувати вміння створювати АПОД відповідно до 

ситуацій професійного спілкування під час ділової гри. Інструкція: А) You are a 

doctor. Initiate the conversation with the patient. Ask him about problems which 

brought him to you. Tell him about the preliminary diagnosis, explain what 

medications you are going to prescribe, ask if the patient has questions, answer any 

patient’s questions and conclude the conversation. Use SOCRATES or TINA 

algorithm. В) You are a patient. Answer all doctor’s questions in detail. Ask him 

questions to make sure you understand his recommendations properly. Тип вправи: 

рецептивно-продуктивна, комунікативна, вмотивована, з природною опорою, 

ділова гра. Режим виконання: письмовий, усний, груповий, парний. Контроль: 

поточний (після виконання). 

У ході ділової гри студент у ролі пацієнта формулює скарги, з якими 

хворі звертаються до лікаря, моделює клінічні ознаки захворювання у вигляді 

окремих симптомів, що характерні для даного конкретного випадку. Завдання 

лікаря полягає в тому, щоб за цими симптомами відтворити картину 

захворювання, доповнити її результатами відповідних методів діагностики, 

правильно поставити діагноз, який відомий тільки студенту-пацієнту. На цьому 

етапі проведення ДГ ключовими моментами, які враховуються при обговоренні 

ДГ, є дотримання порядку обстеження хворої людини та дотримання норм 

деонтології. Студент у ролі лікаря уточнює скарги хворого, докладно деталізує 

умови виникнення названих симптомів та їх подальший розвиток. Після 

первинного опитування (анамнез розвитку хвороби) лікар виділяє основні 

симптоми, проводить детальне обстеження пацієнта (робить зовнішній огляд 

хворого, оглядає порожнину рота, проводить пальпацію та перкусію). Після 

такого обстеження лікар виявляє об’єктивні симптоми передбачуваного 

діагнозу, визначає й обґрунтовує необхідність додаткових методів обстеження 

(рентгенограма, лабораторні дослідження) та оцінює їх значення при 

встановленні остаточного діагнозу.  
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З метою забезпечення достатнього рівня сформованості вмінь вести 

англомовний професійний діалог, розроблену підсистему вправ реалізовано за 

конкретною моделлю організації навчального процесу. Запропоновано два 

варіанти моделі: А і Б, що знайшли практичне втілення у ході навчання в 

експериментальних групах (далі – ЕГ). 

Модель організації процесу навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ в 

умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу протягом 

навчального року передбачала 2 змістові модулі по 36 годин та склала 72 

години, з яких 16 годин – на аудиторні заняття з англійської мови та 16 годин – 

на самостійну роботу студента з виконання домашнього завдання, а також по 2 

години на початковий та підсумковий контроль.  

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

методики навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення» – описано методичний 

експеримент і надано методичні рекомендації щодо організації процесу 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Для здійснення аналізу якісних і кількісних характеристик створюваних 

майбутніми лікарями ЗП АПОД обрано 5 критеріїв оцінювання: точність 

виконання комунікативного завдання; мовна нормативність, інтерактивність, 

зверненість, термінологічна коректність.  

Щоб визначити вихідний рівень сформованості вмінь студентів вести 

АПОД у межах експериментальної групи, було розраховано коефіцієнти 

навченості за В. Беспальком. Рівень сформованості зазначених умінь є 

достатнім, якщо показник коефіцієнта навченості є рівним або більшим за 0,7. 

Навчання за двома варіантами моделі проводилося на заняттях з АМ і 

включало аудиторну та самостійну (позааудиторну) роботу студентів. 

Принципова відмінність моделей полягала в наступному: згідно першого 

варіанту моделі (варіант А), студенти виконували професійно орієнтовані 

продуктивні вправи без використання аудіовізуального комбінаторного 

словника «AUVIS». У другому варіанті моделі (варіант Б) студенти виконували 

продуктивні вправи з опорою на АКС «AUVIS». Результати основного 

природного вертикально-горизонтального відкритого методичного 

експерименту підтвердили ефективність запропонованої методики навчання 

майбутніх лікарів ЗП. Його вертикальний характер засвідчив доцільність 

розробленої методики, а горизонтальний – показав, що використання АКС 

«AUVIS» є продуктивним і достатнім для підвищення ефективності 

формування вмінь студентів у ДМ. Середні результати успішності 

констатувального і контрольного зрізів чотирьох ЕГ наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Приріст середнього коефіцієнту навченості експериментальних груп 

Індекс 

групи 

 

Середній коефіцієнт навченості 

Приріст до експериментального 

навчання 

після експериментального 

навчання 

ЕГ-1 0,50 0,72 0,22 

ЕГ-2 0,51 0,73 0,22 
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ЕГ-3 0,52 0,81 0,29 

ЕГ-4 0,52 0,82 0,30 

З табл. 2 видно, що до експериментального навчання середній коефіцієнт 

навченості в ЕГ-1 складав 0,50, після експериментального навчання – 0,72. В 

ЕГ-2 – 0,51 і 0,73; в ЕГ-3 – 0,52 і 0,81; в ЕГ-4 – 0,52 і 0,82 відповідно. Приріст 

коефіцієнту навченості в групі ЕГ-1 склав 0,22, в ЕГ-2 – 0,22, в ЕГ-3 – 0,29, в 

ЕГ-4 – 0,30.  

Для перевірки вірогідності отриманих результатів експерименту було 

використано t-критерій Стьюдента та здійснено порівняння середніх показників 

після експериментального навчання за двома варіантами методики. Результати 

експериментального навчання підтвердили ефективність обох варіантів моделі 

процесу навчання  майбутніх лікарів ЗП (варіант А: ЕГ-1 – 0,72 та ЕГ-2 – 0,73; 

варіант Б: ЕГ-3 – 0,81 та ЕГ-4 – 0,82). Як бачимо, результати за варіантом Б, де 

виконувались професійно орієнтовані вправи з опорою на АКС «AUVIS» на 

пропедевтичному та основному етапах навчання, були вищими. 

Представлені результати експериментального навчання та спостереження 

за його перебігом дає підстави стверджувати, що розроблена методика 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ є ефективною. Результати проведеного 

експерименту підтвердили висунуту гіпотезу про те, що навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ буде ефективнішим за умов поетапної організації навчання 

та розробленні підсистеми вправ з використанням аудіовузіального 

комбінаторного словника «AUVIS».  

За результатами проведеного дослідження укладено методичні 

рекомендації для викладачів АМ щодо організації та проведення навчання 

АПОДМ у медичних ВНЗ.  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційної роботи, що підтверджують гіпотезу та положення, що 

викосяться на захист: 

1. Проведений всебічний аналіз сучасного стану та проблем навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення в медичних 

ВНЗ, що охоплював опрацювання фахової та методичної літератури, 

результатів опитування студентів медичних спеціальностей і лікарів різного 

профілю, а також викладачів АМ медичних ВНЗ, засвідчив потребу в створенні 

авторської методики. Англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення 

є невід’ємною частиною професійної діяльності фахівців медичної галузі, 

зокрема, лікарів загальної практики.  

2. Дослідження сучасних вимог до навчання АПОДМ та уточнення змісту 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ дозволили визначити, що предметний 

аспект змісту складається зі сфер спілкування, тем, типових ситуацій 

спілкування (з урахуванням комунікативних ролей), комунікативних намірів, 

професійно орієнтованого мовного й мовленнєвого матеріалу. До 

процесуального аспекту входять навички та вміння, необхідні для ведення 

англомовного професійного діалогу. Провідною ланкою організації змісту 
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навчання виступає тема. У межах виучуваних тем обираються типові ситуації 

спілкування, що об’єднуються в певні види комунікативної діяльності лікаря 

ЗП та реалізуються у відповідному типі функціонального діалогу (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками). Головною комунікативною ситуацією 

виступає медична консультація, основними структурними елементами якої є 

контактна, орієнтаційна, аргументаційна та корекційна фази. 

3. Структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості АПОДМ 

лікарів ЗП обумовлені низкою чинників: офіційними стосунками учасників 

діалогу; наявністю найпоширеніших для професійного спілкування лікарів ЗП 

лексичних одиниць та граматичних структур; наявністю «кліше»; слів-

заповнювачів пауз; стягнених форм; пом’якшених директив; питальних та 

імперативних речень; великої кількості абревіатур; набором фразеологізмів для 

формального і неформального спілкування в медичній галузі.  

4. Теоретичне обґрунтування і відбір дидактичного матеріалу було 

здійснено за трьома групами критеріїв: перша група стосується відбору 

фахових автентичних аудіо- та відеоматеріалів; друга група – фахових 

креолізованих текстів; третя група – мовного матеріалу. Досягнення високого 

рівня сформованості в майбутніх лікарів уміння вести англомовний 

професійний діалог можливе за умови використання автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів, а також аудіовізуального комбінаторного словника «AUVIS» 

як основних засобів навчання АПОДМ. Цінність таких матеріалів полягає в 

наявності зразків автентичного мовлення лікарів у типових ситуаціях 

професійного спілкування. Переваги використання аудіовізуального словника 

«AUVIS» виявляються в представленні інформації через слуховий канал, що 

відтворює різні наочно-чуттєві образи, забезпечує можливість одночасно 

формувати лексичні, граматичні та фонетичні навички.  

5. Розроблена методика формування в майбутніх лікарів ЗП умінь вести 

англомовний професійний діалог складається з двох етапів: пропедевтичного та 

основного. Враховуючи основні дидактичні й методичні принципи навчання 

АМ, розроблено підсистему вправ для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП 

з опорою на АКС «AUVIS», до якої увійшли дві групи вправ: вправи на 

формування загальних умінь та вправи на формування спеціальних умінь. 

Вправи відповідають сучасним вимогам і загальній класифікації вправ. 

6. Результати основного природного вертикально-горизонтального 

відкритого методичного експерименту підтвердили ефективність і доцільність 

запропонованої методики навчання майбутніх лікарів ЗП. Результати 

експериментального навчання підтвердили ефективність обох варіантів моделі 

процесу навчання  майбутніх лікарів ЗП (варіант А: ЕГ-1 – 0,72 та ЕГ-2 – 0,73; 

варіант Б: ЕГ-3 – 0,81 та ЕГ-4 – 0,82). Результати за варіантом Б, де 

виконувались професійно орієнтовані вправи з опорою на АКС «AUVIS» на 

пропедевтичному та основному етапах навчання, були вищими. 

Отже, у дослідженні було здійснено теоретичне обґрунтування, 

розроблення та експериментальна перевірка ефективності методики навчання 

майбутніх лікарів ЗП англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення. Отримані результати наукового пошуку свідчать про доцільність 
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подальшого теоретичного і практичного дослідження цієї теми, зокрема, 

теоретичного обґрунтування, розроблення та експериментальної перевірки 

ефективності методики навчання майбутніх лікарів інших видів мовленнєвої 

діяльності.  

Розроблені в результаті дослідження матеріали відкривають додаткові 

перспективи підвищення якості навчальних програм для майбутніх лікарів. 

Матеріали дослідження можуть використовуватись у курсі методики навчання 

АМ у медичних ВНЗ, при укладанні підручників та посібників з навчання 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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для навчання студентів медичних спеціальностей англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення / Л. В. Крисак // Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць. – Випуск 34 / Редкол. : 

І. А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 159-164. 

2. Крисак Л. В. Зміст навчання студентів медичних спеціальностей 
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ІІ. Статті в зарубіжних виданнях: 

9. Крисак Л. В. Психолингвистические особенности иноязычной 

профессионально ориентированной диалогической речи будущих врачей / 

Л. В. Крисак // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : 
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АНОТАЦІЯ 

Крисак Л. В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної 

практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення. 
– На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. − Київ, 2016. 

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та 

експериментальній перевірці ефективності методики навчання майбутніх 

лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення. Проведений аналіз сучасного стану та проблем 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення в 

медичних ВНЗ. Досліджено сучасні вимоги до навчання та уточнено зміст 

навчання майбутніх лікарів загальної практики. Визначено критерії добору 

дидактичного матеріалу для відповідного навчання. Розроблено підсистему 

вправ для формування вмінь вести англомовний професійно орієнтований 

діалог за підтримки авторського аудіовізуального комбінаторного словника 

«AUVIS». Розроблено й експериментально перевірено модель й методику 

навчання. Укладено методичні рекомендації щодо навчання майбутніх лікарів 

загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення.  

Ключові слова: англомовне професійно орієнтоване діалогічне 

мовлення, майбутні лікарі загальної практики, аудіовізуальний комбінаторний 

словник, підсистема вправ, критерії добору, експериментальне навчання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Крысак Л. В. Методика обучения будущих врачей общей практики 

англоязычной профессионально ориентированной диалогической речи. – 

На правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские 

языки). – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, разработке и 

экспериментальной проверке эффективности методики обучения будущих 

врачей общей практики англоязычной профессионально ориентированной 

диалогической речи. Проведен анализ современного состояния и проблем 

обучения англоязычной профессионально ориентированной диалогической 

речи в медицинских вузах. Исследованы современные требования к обучению и 

уточнено содержание обучения будущих врачей общей практики англоязычной 

профессионально ориентированной диалогической речи. Определены критерии 

отбора дидактического материала для соответствующего обучения. Разработана 

подсистема упражнений для формирования умений вести англоязычный 

профессионально ориентированный диалог при поддержке авторского 

аудиовизуального комбинаторного словаря «AUVIS». Разработана и 

экспериментально проверена модель и методика соответствующего обучения. 

Сформулированы методические рекомендации обучения будущих врачей 

общей практики англоязычной профессионально ориентированной 

диалогической речи. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная 

диалогическая речь, будущие врачи общей практики, аудиовизуальный 

комбинаторный словарь, подсистема упражнений, критерии отбора, 

экспериментальное обучение. 

 

ABSTRACT 

Krysak L. V. Methodology of English professionally oriented dialogue 

speech teaching of future general practitioners. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph.D. (Candidate Degree) in Pedagogical Studies. 

Research Specialization 13.00.02. – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). − Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. − Kyiv, 2016. 

The thesis focuses on a theoretical ground, development and experimental 

verification of methodology for English professionally oriented dialogue speech 

teaching to future general practitioners (GPs). The analysis of the current state of 

foreign language training in medical universities has been observed. It was found that 

English professionally oriented dialogue speech is an integral part of medical 

professional sphere. Social and communicative, psychological and linguistic features 

of dialogue speech for future GPs have been studied. Non-verbal means of GPs 

professional communication have been analyzed. The modern training requirements 

and specified content of training for GPs English professionally oriented dialogue 

speech have been determined. 

Training of the functional types of dialogue (an information-seeking dialogue 

and a negotiation dialogue) should be taught according to the main structural phase of 

medical consultation. The main structural elements of the medical consultation 
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includes: contact, orientation, argumentation, corrective phase. The language means 

used by GPs associate with their professional duties. It was found that the basic 

communicative functions for future GPs training include: informative, perceptive, 

interactive, motivational, coordination, emotional, phatic functions. 

The criteria for selection of didactic material for appropriate training have been 

suggested. They were theoretically grounded and divided into three groups of criteria: 

the first group applied to the authentic professional audio and video selection; the 

second group was for creolized professional texts; the third group was for the speech 

material. It was established that a high level formation of professional dialogue skills 

for future GPs is possible with use of authentic audio and video materials and the 

audiovisual combinatory dictionary «AUVIS» as the basic learning tools. The value 

of such materials is the presence of doctor authentic speech in typical situations of 

professional communication.  

The «AUVIS» covers more than 200 words and expressions that are often used 

in the medical field. The international phonetic transcription signs are used for 

indicating the pronunciation of words and medical terms. The «AUVIS» consists of 

nine main sections: «Introduction», «Human Body Systems», «Common Diseases», 

«Taking a History», «Dialogues», «Useful Phrases for Successful Communication», 

«Non-verbal Signs», «Abbreviation», «Extra». 

A subsystem of exercises to form and develop English professionally oriented 

dialogue skills with support of the audiovisual combinatory dictionary «AUVIS» has 

been given. It includes two groups of exercises: to develop general skills and special 

abilities. Exercises meet modern requirements and overall classification exercise. The 

model and teaching methods have been developed. The training covered the 

developed technique of independent work. Practice during the classroom work 

contributed to the development of skills to work with the same exercises during 

independent work. Doing homework, the students prepare presentations of their own 

dialogues at the classroom; discuss the value of experience and his relationship with 

future professional activities. 

Among the evaluation criteria of English professional dialogue skill formation 

are the accuracy of communicative tasks, interactivity, turning, linguistic correctness, 

terminology speech. The teaching guidelines for English professionally oriented 

dialogue speech training to future GPs have been developed. The results of the 

experimental training were processed by the mathematical statistics methods. By 

comparing data from each separate experimental group revealed improvement in all 

the applicable criteria. The reliability and objectivity of the empirical data was tested 

using Student’s t-test.  

The research data have proved the effectiveness of the suggested methodology. 

Developed materials are open to improve the quality of educational programs, 

manuals and textbooks for future physicians as additional prospects. 

Keywords: English language professionally oriented dialogue speech, future 

general practitioners, audiovisual combinatory dictionary, subsystem of exercises, 

selection criteria, experiential training. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

