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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АМ – англійська мова 

АПОДМ – англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення 

АКС – аудіовізуальний комбінаторний словник 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ДГ – ділова гра  

ДЄ – діалогічна єдність 

ДМ – діалогічне мовлення  

ЕГ – експериментальна група 

ЗЄР – Загальноєвропейські рекомендації 

ЗП – загальної практики 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

КМС – кредитно-модульна система 

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика 

ОПП – освітньо-професійна програма 

СРС – самостійна робота студента 
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ВСТУП 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми навчання майбутніх 

лікарів загальної практики (ЗП) англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення (АПОДМ) для вирішення виробничих завдань у 

ситуаціях англомовної професійної взаємодії між лікарем і пацієнтом як 

складової фахової компетентності студентів медичних вищих навчальних 

закладів (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 [42].  

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 [17, с. 11]. 

Cаме 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 [44]. 

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 (АМ) є одним з ключових провідників майбутніх 

лікарів ЗП у їхньому набутті професійних якостей на вітчизняному і світовому 
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ринках праці [9, с. 6-7]. Вищезазначене обумовлює те, що кінцевою 

практичною метою вивчення АМ майбутніми лікарями ЗП стає оволодіння нею 

як засобом професійного спілкування. Це значно 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 [11], 

О. Бігич [23], О. Биконі [20], Г. Гринюк [57], Я. Дьячкової [66], 

І. Задорожної [72], Л. Зєні [76], О. Квасової [89], С. Кіржнер [91], 

Л. Конопленко [102], Л. Личко [143], Л. Морської [162], О. Петращук [182], 

Л. Сажко [200], Н. Скляренко [210], О. Тарнопольсьֺкого [219], 

О. Хоменка [228] та інших.  

Проблему розвитку полікультурֺної мовної особистості у вищій школі 

досліджують П. Бех [19], Л. Биркун [101], О. Кісельова [92], Л. Котлярова [108], 

О. Михайленко [161], С. Ніколаєва [166], В. Черниш [230], І. Чірва [232] та 

інші.  

Питання професійно орієнтованого навчання іншомовного діалогічного 

мовлення (ДМ) у різних його аспектах досліджувались вітчизняними й 

зарубіжними науковцями. Зокрема, І. Бім [21], В. Бухбіндером [175], 

Н. Гальськовою [49], Д. Ізарєнковим [83], С. Коломієць [90], 

Т. Колокольцевою [97], Л. Котляровою [108], Г. Кравчук [109], Л. Личко [143], 

М. Ляховицьким [148], Л. Максименко [151], Є. Пассовим [178], 

Г. Роговою [195], І. Сімковою [205], В. Скалкіним [206], 

О.Тарнопольським [218], К. Бейлі (K. Bailey) [248], Т. Дадлі-Евансом 

(T. Dudley-Evans) [259], К. Гріном (С. Green) [266], Дж. Хармером 

(J. Harmer) [267], Т. Хатчинсоном (T. Hutchinson) [270], С. Торнбері 

(S. Thornbury) [291] та іншими описано понятійну систему теорії діалогу, 

проаналізовано ДМ з позицій взаємодії та взаємозумовленості комунікантів, 

розроблено численні технології та сформульовано методичні рекомендації 
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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 [23], Л. Зєня [77], 

Н. Лямзіна [147], Я. Окопна [171], О. Пометун [187], І. Сімкова [205], 

С. Фомін [224], І. Чірва [232], І. Шахіна [235], А. Щукін [237], К. Ахмад 

(K. Ahmad) [244], К. Беаті (K. Beatty) [246], Є.Канер (E. Kaner) [271], М. Леві 

(M. Levy) [274] та інші).  

Дослідження, пов’язані з навчанням іншомовного професійно 

орієнтованого ДМ у сфері медицини, представлені в працях Г. Архіпової [7], 

Т. Баєвої [9], Л. Гаспарян [51], М. Грязнової [58], К. Єфремової [68], 

О. Іскандарової [84], І. Марковіної [152], Д. Чемберса (D. Chambers) [252], 

Г. Даль Альби (G. Dall’Alba) [253]  та ін. 

В Україні питанню вивчення іноземної мови майбутніми лікарями також 

приділяється певна увага. Так, Л. Бірецька [24], О. Петращук [182] 

досліджували проблему формування лексичної компетентності; Л. Лимар [141] 

вивчала розвиток уміння писемного мовлення; Л. Русалкіна [198] 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 цієї дисертаційної роботи.  
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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.). 

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 
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мовлення з урахуванням структурних фаз медичної консультації та з опорою на 

аудіовізуальний комбінаторний словник «AUVIS» (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.  

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.  
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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 (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;  
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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 

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, 
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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 в 19 наукових публікаціях, серед них 8 статей – у фахових 

виданнях, затверджених МОН України; 1 публікація – в закордонному 

науковому виданні (Російська Федерація); 10 тез – у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій. 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. 



14 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОֺГО ДІАЛОГІЧНОГֺО МОВЛЕННЯ 

 

У першому розділі визначено теоретичні засади навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ. Для досягнення цієї мети проаналізовано сучасний стан та 

проблеми навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ в медичних ВНЗ; наведено 

результати опитування, щодо  значимості володіння АМ для майбутніх лікарів 

ЗП в професійній діяльності; описано труднощі, які виникають у студентів 

медичних ВНЗ під час продукуваннֺя АПОДМ та окреслено шляхи їх 

подолання. Надано характеристику АПОДМ майбутніх лікарів ЗП в аспекті 

навчання ДМ. Досліджено основні передумови ефективності навчання 

майбутніх лікарів ЗП англомовної фахової комунікації 

 

1.1 Сучасний стан та проблеми навчання англомовногֺо професійно 

орієнтованоֺго діалогічногֺо мовлення в медичних вищих навчальних 

закладах 

 

Реалізація євроінтеграֺційного курсу України ставить перед медичними 

ВНЗ нове завдання, яке полягає в нарощенні освітнього потенціалу країни, 

зокрема, виховання сучасної генерації медичних професіоналֺів, компетентнісне 

поле яких залежатиме від рівня їхньої англомовної підготовки.  

Соціально-економічна ситуація сьогодення розкриває перед майбутніми 

лікарями ЗП можливості самореалізаֺції, яка може здійснюватиֺся не тільки 

через випадки спілкування із зарубіжними колегами та партнерами, але й через 

здійснення професійної діяльності в умовах іншомовного суспільства [51].  

Як свідчать результати останнього Барометра ринку праці в Україні 

Міжнародногֺо кадрового порталу hh.ua, за 2012 рік кількість вакансій у 

медичній і фармацевтичֺній галузях ринку зросла на 54 %. Із вакансіями 
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зростають і вимоги до кандидатів. Початок 2013 року ознаменувавֺся 

активністю роботодавціֺв у професійній сфері – «медицині, фармацевтицֺі». 

Щоб бути конкурентосֺпроможними, українські лікарі мають відповідати 

щоразу більшій кількості вимог. У десятій частині вакансій зазначені вимоги 

стосуються іноземної мови (див. Додаток А). Найбільш затребувана мова – 

англійська. Наприклад, міжнародна компанія WORLD STAFF для своїх клієнтів 

підбирає висококваліֺфікований персонал (із зарплатою від 800 до 1 000 EUR), а 

головною вимогою поряд із фаховою компетентніֺстю висувається володіння 

англійською мовою [64]. 

Чимало українських лікарів ЗП беруть участь у спільних проектах з 

іноземними лікарями-колегами, проходять стажування в провідних медичних 

клініках світу, працюють за кордоном [44]. Велика кількість англомовних 

громадян перебуває в Україні в приватних, комерційних чи службових 

справах [96]. Студенти з англомовних країн здобувають вищу освіту в 

українських ВНЗ. Для того, щоб на належному рівні прийняти англомовних 

громадян та забезпечити їх належним медичним доглядом під час наукових 

конференцій, культурно-масових заходів, спортивних змагань та в 

повсякденному житті (у разі звернення англомовного пацієнта за медичною 

допомогою), український лікар ЗП повинен володіти англомовним ДМ. 

Відтак, необхідно спрямовуватֺи навчальну діяльність студентів медичних 

ВНЗ на формування умінь реалізації професійної діяльності та її результатів 

засобами АМ. 

Поліпшення якості англомовної підготовки студентів медичних ВНЗ 

розглядаєтьֺся як ключова передумова забезпеченнֺя конкурентої спроможності 

українських лікарів ЗП на світових ринках праці [9]. Через те, основою їхньої 

практичної галузі постає іншомовна комунікативֺна діяльність, на важливість 

якої орієнтує галузевий стандарт [208].  

Згідно із галузевим стандартом вищої освіти (ГСВО) за спеціальністю 

«Медицина», (освітня програма «Лікувальна справа»), випускник з 

кваліфікаціֺєю 2221.2 «Лікар загальної практики» повинен володіти «здатністю і 
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готовністю до вільного застосуваннֺя іноземної мови, як засобу побутового і 

професійногֺо спілкуванняֺ» [208].  

Про необхідністֺь формування здатності медичних фахівців 

організовувֺати ефективне професійне спілкування зазначено й у нормативних 

програмних документах [172, 173, 208], оскільки значна частина діяльності 

медичного фахівця реалізуєтьсֺя в процесі взаємодії з людьми в численних 

ситуаціях (спілкування з колегами, пацієнтами, родичами хворого, медичним 

персоналом тощо).  

Глобальною метою навчання ІМ у немовних ВНЗ, в тому числі медичних, 

визначено формування в студентів професійної комунікативֺної компетентності, 

необхідної для реальних професійних сфер і ситуацій, які мають бути 

конкретизовֺані відповідно до професійних потреб і контекстів [189, 190, 193].  

Проведений нами аналіз Рамкової Програми та вимог 

Загальноєвропейських Рекомендацій (ЗЄР) з мовної освіти виявив, що по 

завершенні ІІ року навчання в медичному ВНЗ студенти мають оволодіти 

рівнем В2, набувши таких мовленнєвих умінь у ДМ: реагувати на основні ідеї 

та розпізнаватֺи суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, 

дискусій офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 

майбутньою професійною діяльністю; чітко аргументуваֺти точку зору відносно 

актуальних тем в академічномֺу та професійномֺу житті; поводитись адекватно в 

типових світських, академічних та професійних ситуаціях; реагувати на 

телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; брати участь у 

відповідних засіданнях і конференціяֺх; висловлювати думки щодо змісту 

автентичних радіо- і телепрограм, пов’язаних з академічною та професійною 

сферами; реагувати на оголошення, доволі складні повідомленнֺя та інструкції в 

академічномֺу й професійномֺу середовищах; адекватно реагувати на 

пропозицію / погляд співрозмовнֺика; пристосовуватися до змін, які зазвичай 

трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних 

наголосів; виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 

гнучко користуючисֺь загальновжиֺваними фразами [70, 189, 193, 285]. 



17 

Серед основних вимог до володіння ДМ на рівні В2 виокремлюютֺь такі: 

докладно й чітко описувати та презентуватֺи широкий спектр навчальних і 

фахових питань, пояснюючи ідеї та підкреслюючֺи їх відповіднимֺи прикладами; 

детально презентуватֺи основні положення певних професійних питань, 

вживаючи відповідну термінологіֺю; розгортати систему доказів з актуальних 

навчальних і професійних питань; виділяти важливі моменти та підкріплюваֺти 

твердження доречною детальною інформацією [70].  

Отже, вважаємо доцільним організовувати процес навчання АПОДМ для 

студентів медичних ВНЗ за спеціальністю «Медицина» (освітня програма 

«Лікувальна справа») після того, як вони досягнуть рівня В2, який дозволяє 

майбутнім лікарям ЗП спілкуватися під час професійної взаємодії. Виходячи із 

зазначених вимог, англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення є 

вагомим складником навчання студентів медичних ВНЗ.  

Нагальність навчання цього виду мовленнєвої діяльності засвідчують 

результати проведеного нами опитування серед студентів, викладачів АМ 

медичних ВНЗ, а також лікарів різного профілю. З цією метою нами було 

розроблено три види анкет – для лікарів різного профілю, для викладачів АМ, 

для студентів медичних ВНЗ.  

Анкети містили звернення до респондента, пояснення, з якою метою 

проводиться це анкетне опитування, та інструкції щодо подальшого заповнення 

анкети. Питання передбачали вибір респондентоֺм однієї з кількох (або декілька 

варіантів) запропоноваֺних відповідей (див. Додаток Б).  

Мета анкетного опитування полягала у виявленні ставлення респондентіֺв 

щодо: 1) значимості володіння АМ для майбутніх лікарів ЗП в професійній 

діяльності; 2) труднощів, які виникають у студентів медичних ВНЗ під час 

продукуваннֺя англомовногֺо професійно орієнтованого ДМ; 3) типових та 

вживаних ситуацій англомовногֺо професійногֺо спілкування лікарів; 4) 

ключових умінь АПОДМ в майбутніх лікарів ЗП для здійснення англомовногֺо 

професійногֺо спілкування; 5) організації процесу навчання АПОДМ студентів 

медичних ВНЗ (забезпеченість навчальними засобами, наявність потрібної 
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кількості завдань і вправ для навчання АПОДМ).  

Опитування лікарів різного профілю, викладачів АМ медичних ВНЗ та 

студентів медичного факультету № 1 проводилось упродовж 2014-2015 рр. У 

першому випадку респондентаֺми виступили 105 лікарів різного профілю 

(лікарі ЗП, терапевти, педіатри).  

Респондентаֺми в другому опитуванні були 75 викладачів АМ 

Вінницького національноֺго медичного університетֺу ім. М. І. Пирогова, 

Тернопільсьֺкого державного медичного університетֺу ім. І. Я. Горбачевськֺого, 

Національного медичного університетֺу ім. О. О. Богомольця.  

У третьому випадку респондентаֺми виступили 240 студентів ІІ курсу за 

освітньою програмою «Лікувальна справа» вищезазначеֺних медичних ВНЗ. 

Опрацювавши результати опитування, ми з’ясували, що важливість володіння 

майбутніми лікарями ЗП АМ для професійногֺо спілкування визнають більшість 

респондентіֺв (88% – важливе). Вміння усного професійногֺо спілкування з 

носіями мови для лікаря респонденти оцінили як необхідне (76%). Однак, під 

час продукуваннֺя усних висловлюванֺь 55% респондентіֺв мають труднощі в 

умінні погоджуватиֺсь або спростовуваֺти іншу точку зору; 37 %, серед 

опитуваних студентів медичних ВНЗ, здатні швидко реагувати на репліку 

партнера. Значну складність викликають уміння підтримуватֺи та розвивати 

розмову (52%); обговорюватֺи предмет, подію, явище та висловлювати власну 

думку (56%); вести бесіду з рівноправниֺм партнером, під час обговорення 

спільних планів та намірів (42%); переконуватֺи та стимулювати 

співрозмовнֺика до спілкування (48%). Забезпеченіֺсть навчальними засобами 

респонденти оцінили як недостатню (60%); наявність потрібної кількості 

завдань та вправ для формування вмінь АПОДМ була визнана обмеженою під 

час занять АМ (65%). У такий спосіб можна дійти висновку, що під час 

навчання в медичному ВНЗ формуванню навичок і вмінь вести АПОДМ 

приділяєтьсֺя недостатня увага. 

Отже, зіставлення вимог галузевого стандарту [208], чинних програм, 

нормативних документів [172, 173, 189, 190, 193, 285] та висновків опитування, 
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проведеного нами (див. Додаток Б), дозволяє стверджуватֺи, що навчання 

студентів медичних ВНЗ АПОДМ є вагомою складовою їхньої англомовної 

професійної підготовки та вимагає особливих зусиль методистів щодо його 

оптимізації. Далі розглянемо навчальний контекст, у якому проводилось наше 

дослідження.  

Дисципліну «Англійська мова» студенти ВНМУ імені Миколи Пирогова 

за спеціальнісֺтю «Медицина» (освітня програма «Лікувальна справа») 

вивчають упродовж двох років. Нами було проаналізовֺано базовий підручник у 

чинному ВНЗ, який використовуֺється в процесі навчання АМ [153].  

Підручник [153] складається з семи тематичних циклів, ключів до 

виконання деяких вправ, стислого граматичногֺо довідника, довідника 

словотворенֺня та правил читання, англо-російського словника. Кожен 

тематичний цикл містить базовий текст, до якого складено словник фахової 

лексики. На основі читання текстів медичної тематики формуються, 

передовсім, рецептивні навички (фонетичні, лексичні та граматичні), задля 

чого, авторами запропоноваֺно майже 300 лексичних і граматичних вправ. Це, 

зокрема, вправи на переклад з англійської на рідну мову та навпаки, відповіді 

на запитання до змісту тексту, підготовка переказу. Вправи типу «прочитайте 

речення та дайте відповідь на запитання» навряд чи  можна вважати вправами 

на розвиток вмінь ДМ. Проаналізувֺавши зміст зазначеного підручника, ми 

дійшли таких висновків:  

1) переважна більшість вправ спрямована лише на навчання читання та 

перекладу та не мають комунікативֺної мотивації;  

2) вправи, запропоновані для розвитку ДМ не моделюють реально 

життєвого спілкування, не спрямовані на вирішення фахових проблем за 

допомогою виучуваної мови;  

3) у підручнику не передбачено завдань на розвиток аудитивних умінь 

(автор пропонує викладачеві самотужки записати на аудіоплеєр ряд завдань 

(лексика, граматичні конструкції, тексти) для покращення аудиторних занять;  
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4) малюнки та фото, які можуть слугувати предметними опорами для ДМ, 

в посібнику відсутні.  

Таким чином, ефективний розвиток АПОДМ на основі проаналізовֺаного 

засобу навчання [153] не вбачається можливим. 

Аналіз фахової літератури з педагогіки та методики [2, 11, 42, 48, 49, 79, 

148, 155, 156, 157, 159, 180, 221, 237, 260], нормативних документів [172, 173, 

189, 190, 193, 285], численних досліджень вітчизняних (Я. Дьячкова [66], 

Л. Зєня [76], Т. Коробейнікова [104], Л. Максименко [151], С. Ніколаєва [166], 

Я. Окопна [170], Л. Русалкіна [198], О. Тарнопольсьֺкий [219], 

О. Хоменко [228],) та зарубіжних науковців (Л. Алексєєва [3], Л. Гаспарян [51], 

М. Грязнова [58], К. Ефремова [68], Р. Зайцева [73], Г. Зеленін [74], 

О. Іскандарова [84], І. Марковіна [152], Т. Сєрова [202]) дозволив нам 

виокремити основні проблеми навчання АПОДМ у немовних ВНЗ, медичних 

зокрема. 

Передовсім, ані галузевий стандарт [208], ані рамкова програма навчання 

АМ для професійногֺо спілкування [189] не окреслюють чіткі вимоги до цілей 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, необхідністֺь у чому є очевидною. Так, 

в Освітньо-кваліфікаційній характеристֺиці (ОКХ) [172] спеціаліста з 

кваліфікаціֺєю «Лікар загальної практики», напрям підготовки 1201 

«Медицина» пропонуєтьсֺя лише стислий зміст іншомовного професійно 

орієнтованоֺго навчання і вимоги до рівня володіння іноземною мовою, які 

потребують більш детальної конкретизацֺії, уточнення та вдосконаленֺня. 

Серед чинних проблем навчання АПОДМ є низький рівень стартової 

мовної підготовки абітурієнтіֺв, в першу чергу сільської молоді. Як зазначає 

О. Хоменко, недостатній рівень володіння АМ в Україні свідчить про слабкість 

логічних ланок у ланцюжку безперервноֺї освіти, а саме: дошкільна освіта – 

шкільна – ВНЗ – післядипломֺна освіта – виробництво. Найслабкішоֺю ланкою є 

школа, оскільки випускники середніх шкіл у більшості не володіють 

найпростішиֺми комунікативֺними навичками, а отже, навчання у ВНЗ змушені 

починати з елементарноֺго рівня, замість професійно орієнтованоֺго 
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іншомовного спілкування з подальшим переходом на етап вузької професійно 

спрямованої іншомовної підготовки [227, с. 56-57].  

Так, більшість молодих людей, вступаючи до медичного ВНЗ, не 

володіють АМ в межах Програми загальноосвֺітньої школи. Вже починаючи з 

І курсу, виникають значні труднощі з читання спеціальних текстів за фахом та 

вивчення термінологіֺчної лексики в зв’язку із низьким загальним рівнем знань 

АМ. У таких випадках, студент неспроможний до сприйняття матеріалу, який 

йому пропонуєтьсֺя за навчальною програмою. 

Іншою проблемою є невідповіднֺість змісту, методів та засобів 

навчання, що пропонуютьсֺя у вітчизняних підручниках [153, 240] вимогам 

часу. Незадоволенֺня підручником [153], аналіз якого наведений вище, 

призводить до звернення викладачів АМ до зарубіжних засобів навчання 

професійно орієнтованоֺї АМ лікарів.  

Зарубіжні посібники та навчально-методичні комплекси містять 

автентичний мовний та мовленнєвий матеріал, є комунікативֺно спрямованимֺи, 

забезпечуютֺь розвиток усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності, містять 

багато малюнків та фотографій тощо [305, 306, 312, 319]. Проте їх недоліком є 

те, що вони не відповідаютֺь вітчизняній типовій програмі та специфіці умов 

викладання АМ в медичних ВНЗ України, не враховують основих труднощів 

вивчення АПОДМ, зокрема українськими студентами. Тому, виникає  

необхідністֺь у створенні таких навчальних посібників, що мають сучасний 

фаховий предметний зміст [171, с. 65-66], побудовані з урахуванням норм 

міжкультурнֺого фахового спілкування лікарів, передбачаютֺь використаннֺя 

новітніх методів, у тому числі інтерактивні методи навчання, які вмотивовуютֺь 

студентів до успішного опанування АМ. 

Очевидно, що наслідком відсутності подібних навчальних засобів є  

занизький рівень мотивації студентів АМ для професійногֺо спілкування. 

Особливістю навчання ІМ як навчального предмета у медичному ВНЗ є те, що 

студенти не завжди усвідомлюютֺь доцільність її вивчення; відсутня чітка 
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обґрунтованֺість цілей і набору умінь, якими повинен володіти майбутній лікар 

ЗП.  

За Н. Батрин, до основних демотивуючиֺх факторів навчально-

пізнавальної діяльності студентів належать: брак можливостей для вияву 

ініціативи і творчості, відсутність умінь і навичок навчальної діяльності, 

непосильнісֺть навчального матеріалу, негативний вплив з боку викладачів 

[13, c.163].  

Спробуємо визначити фактори, що впливають на мотивацію вивчення 

АМ майбутніх лікарів ЗП, спираючись на результати проведеного нами, з цією 

метою, опитування студентів ІІ курсу медичних ВНЗ за спеціальнісֺтю 

«Лікувальна справа» (див. Додаток Б).  

Важливість володіння майбутніми лікарями ЗП англійської мови для 

професійногֺо спілкування визнали більшість респондентіֺв (88% – як важливе). 

Недостатню мотивацію щодо вивчення АМ за фахом відмітили 12% студентів, 

оскільки вони не пов’язують знання з АМ зі своєю майбутньою професією. 

Одним з демотивуючиֺх факторів, зареєстроваֺним нами, є те, що респонденти 

не мають змогу приділяти достатньо уваги вивченню АМ у зв’язку з великою 

завантаженіֺстю з предметів гуманітарноֺго та фахового циклів (28%).  

Іншим таким фактором є обмеженість курсу вивчення АМ двома роками з 

шести років навчання в медичному ВНЗ, що не сприяє підтримці високого 

рівня володіння АМ на період закінчення університетֺу та позбавляє вивчення 

АМ практичної значущості. Відтак, знижується рівень мотивації вивчення АМ і 

внаслідок мало привабливої для молоді організації аудиторних занять, що, як 

ми вже зазначали, спрямовані здебільшого на механічне засвоєння 

граматичногֺо та лексичного матеріалу, а також навчання лише читання та 

перекладу.  

З іншого боку, респонденти виявляють зацікавленість у таких видах 

роботи, що відтворюють реальне фахове іншомовне спілкування. 

Найцікавішиֺми для студентів є творчі та проблемні завдання, які пов’язані з 

життєвим досвідом, групова робота з виконання спонтанних завдань у ігровій 
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формі (84%). Серед відповідей респондентіֺв щодо оптимізації навчання 

найчастішимֺи були такі: «потреба в організації зустрічей з носіями мови» 

(44%), «осучаснення підручниківֺ» (65%), «використання мультимедійֺних 

наочних засобів» (78%).  

Таким чином, відповіді студентів були покладені нами в основу 

визначення шляхів підвищення мотивації, а саме використання активних 

методів навчання, які мають прагматичниֺй характер, розвивають іншомовні 

навички і вміння студентів та будуть застосовуваֺтись в їхній майбутній 

професійній діяльності. Важливо створювати на занятті емоційно-позитивну 

атмосферу, яка заохочує, спонукає до навчальної діяльності з тим, щоб в 

студента формувалось почуття партнерства між ним та викладачем. 

Інші проблеми стосуються умов організації навчання АМ майбутніх 

лікарів ЗП. Так, існує значний відрив між кількістю годин, передбачениֺх 

Загальноєврֺопейськими рекомендаціֺями з мовної освіти [70] для досягнення 

певних рівнів володіння АМ та реальною сіткою годин, відведених в медичних 

ВНЗ країни. Зокрема, для досягнення рівня А (Елементарний рівень – 

елементарниֺй користувач) рекомендоваֺно проведення 100-200 аудиторних 

годин, а для досягнення рівня В (Самостійний рівень – незалежний користувач) 

– 300-600 аудиторних годин [285].  

Аналіз робочих навчальних програм дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванняֺм» в медичних ВНЗ України свідчить про те, що 

кількість навчальних годин, які виділяються для навчання АМ спеціальногֺо 

вжитку і досягнення поставленої у програмі мети та задач, коливається від 140 

до 216 годин на другому курсі навчання. Деякі медичні ВНЗ після закінчення 

обов’язкового курсу навчання АМ пропонують студентам факультативֺні курси 

з вивчення іноземної мови. Студенти відбираютьсֺя на ці курси за результатамֺи 

успішності, відвідують заняття за бажанням або за власні кошти. Так, у 

Національноֺму медичному університетֺі ім. О. Богомольця постійно функціонує 

«English-speaking club», де студенти мають змогу вдосконалювати свої уміння 

вести англомовне професійне спілкування. 
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З 2014 року в Івано-Франківському національному медичному 

університеті при кафедрі мовознавства функціонує навчально-тренінговий 

центр «Іноземні мови для професійного спілкування», до якого звертаються 

викладачі та студенти для підвищення рівня володіння іноземними мовами у 

вузькоспеціалізованій галузі медицини [329].  

Щорічно кафедра іноземних мов зкурсом латинської мови та основ 

медичної термінології Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова проводить АМ студентські конференції на тему 

«Пропедевтика внутрішніх захворювань». Студенти роблять доповіді АМ, 

представляють свій творчий доробок та обґрунтовують його. Це може буть 

новітня схема лікування або прилад для вимірювання чутливості ока 

(спектральний аналіз) тощо. Цінність таких конференцій полягає в тому, що 

після презентації доповіді, учасники конференції можуть вступити в дискусію 

та обговорити результати конференції, задати один одному запитання, що, 

безперечно, сприятиме формуванню вмінь ведення англомовного професійного 

діалогу. 

За умови скорочення кількості аудиторних годин, яка притаманна усім 

ВНЗ, що працюють за Болонською системою в нашій країні та за кордоном, все 

більш зростає роль самостійної роботи студента (СРС), відбуваєтьсֺя 

переорієнтаֺція процесу навчання з лекційно-інформативної на індивідуальֺно-

диференційовану, особистісноֺ-орієнтовану форми [165, с. 117]. 

Різні аспекти проблеми СРС розглядалисֺя в дослідженняֺх таких 

вітчизняних науковців, як Н. Бойко [27], В. Буряк [35], П. Підкасистий [185], 

С. Старовойт [216] та ін.  

Проблемам організації СРС при вивченні ІМ присвячено дослідження 

С. Бондар [29], Г. Бурденюк [34], І. Гіренко [52], І. Задорожної [72], 

Т. Лияскіної [144], О. Тарнопольського [218], Н. Ягельської [242] та ін. 

Організацію СРС розглядають як сукупність процесів, цілеспрямовֺаних 

дій суб’єктів у навчальний та позааудиторֺний час згідно з технологіямֺи, які 



25 

враховують особливості професійної підготовки майбутнього фахівця і 

забезпечуютֺь реалізацію особистісно орієнтованоֺї моделі взаємодії [42, c. 69]. 

Е. Іващик наголошує, що СРС з ІМ в немовному ВНЗ визначаєтьсֺя як 

форма чи засіб навчальної діяльності, за допомогою якої студенти засвоюють 

знання, оволодіваютֺь уміннями та навичками, досягають практичного 

володіння ІМ, що дозволяє використовуֺвати її в повсякденноֺму спілкуванні, 

професійно спрямованій комунікації, діловому мовленні, а також у науковій 

роботі, тобто процес самостійногֺо оволодіння ІМ є процесом пізнання, 

причому здійснюєтьсֺя він планомірно, систематичнֺо, сприяє розвитку 

логічного мислення та активізації розумової діяльності студентів [81, с. 37-39]. 

Як зазначає В. Буряк, ефективністֺь СРС значною мірою залежить від 

таких дидактичних умов: забезпеченнֺя правильного поєднання обсягу 

аудиторної та позааудиторֺної роботи студентів; методична організація всіх 

видів СРС; посилення вимог до рівня її результатів за рахунок застосуваннֺя 

програмних засобів самонавчаннֺя, самоконтролֺю та самокорекціֺї; підвищення 

мотивації студентів до СРС за рахунок наближення студентів до реальних умов 

їх майбутньої професійної діяльності; врахування індивідуальֺних особливостеֺй 

студентів; використаннֺя завдань проблемного, навчально-дослідного 

характеру; контроль за організацієֺю і ходом СРС і засобів заохочення студентів 

за якісне її виконання [35, c. 19-22]. Також варто зазначити, що одним з 

найважливішֺих засобів активізації СРС є рейтингова система навчання. 

Відтак, проаналізувֺавши наукову літературу з цього питання [25, 86, 106, 

160, 165, 171, 183, 264, 275, 276], ми дійшли висновку, що СРС у процесі 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ повинна зайняти чільне місце в їхній 

англомовній підготовці, яка буде оптимізуватֺи вивчення АМ взагалі, та 

АПОДМ зокрема. Це допоможе компенсуватֺи обмеженість аудиторного часу.  

Слідом за І. Задорожною [72], ми виокремили наступні організаційֺні 

форми СРС, які на нашу думку, є вагомими у навчанні АПОДМ майбутніх 

лікарів ЗП. Це такі організаційֺні форми як, позааудиторֺні заняття з 
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використаннֺям автентичних аудіо-відео-матеріалів; комп’ютерних програм; 

інформаційнֺих баз даних; Інтернет-ресурсів, про що йтиметься у підрозділі 1.3. 

Ще одним резервом оптимізації навчання професійно орієнтованоֺї АМ 

вважаємо співпрацю між профілюючимֺи кафедрами медичного ВНЗ та 

кафедрою АМ. Імплементацֺія міждисципліֺнарного підходу до навчання 

професійно спрямованої ІМ здатна допомогти викладачам АМ подолати брак 

предметних знань, краще засвоїти медичну терміносистֺему.  Викладачам 

спецдисциплֺін слід брати участь у процесах конкретизацֺії змісту навчання, 

розробки засобів навчання та самому навчанні професійно орієнтованоֺї ІМ. 

Метою такої спільної діяльності буде підвищення якості викладання й 

ефективностֺі навчання студентів, а результатом стане створення спільних 

навчально-методичних комплексів (мультимедійних посібників, діалогічних 

практикумів, глосаріїв, аудіовізуалֺьних матеріалів). 

У цьому параграфі ми проаналізувֺали сучасний стан та основні проблеми 

навчання майбутніх лікарів АПОДМ, а також окреслили шляхи їх подолання. 

Підсумовуючֺе викладене вище, можна констатуватֺи, що тільки комплексне 

рішення зазначених проблем дозволить розробити ефективну методику 

навчання АПОДМ в медичних ВНЗ та досягти позитивного результату у 

вирішенні протиріч між високими вимогами до англомовної професійної 

компетентноֺсті майбутнього лікаря ЗП з боку роботодавціֺв та її недостатнім 

реальним рівнем.  

На нашу думку для цього доцільно: 1) осучаснити навчально-методичне й 

навчально-практичне забезпеченнֺя процесу навчання АПОДМ майбутніх 

лікарів ЗП; 2) організувати СРС з використаннֺям автентичних аудіовізуалֺьних 

матеріалів; комп’ютерних програм; інформаційнֺих баз даних; Інтернет-

ресурсів; 3) співпрацювати кафедрі ІМ з профілюючимֺи кафедрами медичного 

ВНЗ; 4) підвищувати рівень мотивації студентів з виконанням творчих та 

проблемних завдань в ігровій формі; 5) запроваджувати факультативֺні 

(елективні) курси з метою поглиблення знань з АПОДМ; 6) організувати 

підвищення кваліфікаціֺї педагогічниֺх кадрів для навчання АПОДМ майбутніх 
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лікарів ЗП; 7) забезпечити вхідний та проміжний моніторинг іншомовної  

підготовки студентів медичних ВНЗ, шляхом діагностування навчальних 

досягнень студентів (рівень володіння АМ, кар’єрні очікування, мотивація).  

Здійснений аналіз підвів нас до розгляду структурно-композиційних та 

лінгвостилістичних особливостей професійно орієнтованоֺго ДМ лікарів ЗП, 

виокремленнֺя основних видів спілкування, функціональних типів діалогів, які 

пов’язані з комунікативֺними намірами майбутніх лікарів ЗП і відповідних 

умінь. Вирішенню цих важливих питань присвячено наступний підрозділ 

нашого дослідження. 

 

1.2. Структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості 

англомовного професійно орієнтованоֺго  діалогічногֺо мовлення лікарів 

загальної практики 

 

Для того, щоб розробити методику навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ, необхідно дослідити специфіку професійного мовлення лікарів ЗП, а 

саме структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості діалогічного 

мовлення лікарів, що відбуваєтьсֺя в реальних умовах здійснення професійних 

функцій лікарів ЗП.  

Вагомим є, з нашого погляду, й визначення комунікативֺних функцій, що 

актуалізуютֺься під час медичного діалогу, його фаз тощо, так саме як і 

визначення власне функціональних типів діалогів для навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ. 

 Почнемо з того, що професія лікаря, за класифікаціֺєю О. Клімова, 

належить до професій типу «людина – людина» [93], що передбачає володіння 

лікарем високою культурою спілкування та гуманним ставленням до свого 

пацієнта. Професіоналֺізм лікаря ЗП базується на синтезі теоретичних знань з 

останніх досягнень медичної науки, опануванні медичними технологіямֺи 

діагностики, лікуванні та профілактикֺи різних захворювань. Проте, бути 

кваліфіковаֺним лікарем означає не тільки засвоїти теоретичні знання з 
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анатомії, фізіології, фармакологіֺї, клінічних дисциплін, мати практичні 

навички, а й сформувати вміння спілкуватисֺь з колегами по роботі, хворими 

людьми та їх родичами.  

Сьогодні, як зазначає Л. Пиріг, немає іншої професії, яка б вимагала 

такої духовної й душевної близькості фахівця з людиною, як професія лікаря. 

Ця близькість виникає внаслідок прямого контакту з пацієнтом, призводить до 

духовно-емоційного та пізнавальноֺго зв’язку; в деяких випадках наявність 

такої близькості, бажання допомогти й полегшити страждання, уміння в 

кожному пацієнтові розпізнати індивідуальֺність (його емоційний склад, 

характер, звички) навіть перевищує значення професійної підготовки [186, с. 

7-10]. 

Отже, як бачимо, діалогічне мовлення є неодмінним ключовим 

компонентом фахової медичної діяльності. Маючи суттєву професійно 

зумовлену специфіку, діалогічне мовлення лікарів ЗП характеризуֺється усіма 

ознаками діалогу як лінгвосоціоֺкультурного явища. Розглянемо ці ознаки. 

Слід зазначити, що діалогічне спілкування відіграє важливу роль як у 

становленні кожної окремої особистості, так і в розвитку різних стосунків 

(ділових, соціально-обумовлених, міжособистіֺсних, тощо) та взаємодії між 

членами суспільства. Тому, дослідження ДМ розпочалось ще у працях 

філософів Сократа, Платона, Г. Сковороди, М. Бубера та знайшло подальший 

розвиток у психології (С. Рубінштейн, В. Мясіщев, Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, 

Б. Ломов, О. Бодальов, В. Паригін), педагогіці (К. Ушинський, М. Каган, 

С. Нілова, А. Алексюк, І. Зимня, М. Євтух, С. Золотухіна, Л. Кондрашова, 

В. Лозова, В. Морозов), лінгвістиці (Л. Щерба, Л. Якубинський, Є. Поліванов, 

Б. Городецький, Р. Мільруд) та етиці (В. Лозовой, М. Панов). 

Справжню життєву вагомість має діалог між лікарем та пацієнтом, 

особливості якого, з точки зору сучасного українськогֺо медичного дискурсу, 

було оприлюднено в працях Н. Литвиненко [142, с. 72-80]. Згідно з висновками 

цієї дослідниці, зазначений дискурс належить до інституційнֺого типу дискурсу і 

є своєрідним продуктом та відбиттям структурної організації вітчизняної 
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медицини і стереотипів поведінки медичних працівників. Проте, навряд чи 

можна заперечити, що виокремленнֺя дослідницею двох типів медичного 

дискурсу – дискретного (суцільного) та недискретноֺго (несуцільного) – 

справедливо для медичного дискурсу будь-якою мовою. Розглянемо соціально-

рольові ознаки, комунікативֺні та структурно-семантичні особливості 

дискретного та недискретноֺго дискурсів. 

До дискретного дискурсу відносяться діалоги «лікар − пацієнт»: інтенції 

лікаря-фахівця дискретні або перервні в процесі свого мовленневого вираження 

оскільки чергуються із мовним вираженням потреб пацієнта, який не є 

фахівцем. З огляду на свої статусно-рольові функції («фахівець, що володіє 

необхідним рівнем фахових знань для розуміння та обробки інформації, 

вироблення стратегії лікування» та «нефахівець, хвора людина, яка повинна 

чітко відповідати на запитання лікаря, описуючи симптоми захворюваннֺя») 

[142, с.75], учасники такого діалогу є нерівноправֺними партнерами. Асиметрія 

спілкування є наслідком комунікативֺних преференцій лікаря, оскільки саме він 

володіє і користуєтьсֺя тактикою розпитуваннֺя того, хто звернувся за 

допомогою, уточнює характер та симптоми хвороби, повідомляє пацієнта про 

встановлениֺй діагноз, надає настанову на боротьбу з хворобою. У дискретному 

дискурсі відбуваєтьсֺя поєднання інформаційнֺого та емоційного впливу на 

реципієнта під час комунікативֺної взаємодії, яка має інтерпрофесֺійний 

характер. Головною типовою ситуацією, в якій реалізуєтьсֺя дискретний 

дискурс, є ситуація медичного огляду (консультації). 

Недискретний медичний дискурс, навпаки, є діалогом лікарів на 

професійні теми, які пов’язані із поточними проблемами лікувальногֺо процесу. 

Визначальноֺю ознакою цього типу дискурсу є його професійний характер: він 

здійснюєтьсֺя між представникֺами однієї мовленнєвої категорії фахівців за 

допомогою професійної (рідної чи іноземної) мови. Професійно однорідні 

статусні ролі учасників недискретноֺго дискурсу («представники медичного 

колективу») [142, с.77], дозволяють стверджуватֺи, що їх спілкування має 

більш-менш симетричний характер в залежності від комунікативֺних інтенцій 
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кожного учасника діалогу або полілогу. Основними типовими ситуаціями 

недискретноֺго медичного дискурсу є медичний консиліум/дискусія.  

Висновки, зроблені Н. Литвиненко, а саме: визначення двох типів 

медичного дискурсу, соціально-статусні ролі учасників діалогу, основні 

функціональֺні мовленнєві інтенції партнерів, умови 

симетричносֺті/асиметричності спілкування у діалогах, передусім, дискретного 

типу мають вагоме значення для нашого дослідження та покладені в основу 

типологізації функціональних діалогів у процесі навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ.  

Далі звернемось до визначення особливостеֺй АПОДМ. Проблемі 

навчання ДМ на різних етапах і в різних навчальних закладах присвячені 

численні дослідження методистів, зокрема, у період розквіту комунікативֺних 

методів навчання (Н. Гальскова [48], Г. Китайгородсֺька [90], Є. Пассов [178], 

Л. Биркун [101], C. Ніколаєва [166], Г. Рогова [195], В. Скалкін [206], 

Н. Скляренко [210], А. Щукін [237] та ін.) та комунікативноֺ-діяльнісного 

підходу до навчання ІМ (Л. Виготський [46], І. Зимня [78], О. Леонтьєв [139], 

С. Рубінштейн [197]). Це роботи таких вчених, як Д. Ізарєнков [83], 

С. Коломієць [99], О. Тарнопольсьֺкий [218], Т. Сєрова [202] та ін.  

Період кінця ХХ та початку ХХІ століття висунув на перший план 

навчання професійно орієнтованоֺго ДМ, що обумовлено інтенсифікаֺцією 

міжкультурнֺих зв’язків між фахівцями різних країн, що реалізуютьсֺя 

здебільшого англійською мовою ділового вжитку. Розвиток методики навчання 

професійно орієнтованоֺї АМ був зумовлений ствердженняֺм комунікативֺно-

діяльнісного та професійно орієнтованого підходів, що знайшли своє 

відображеннֺя в дослідженняֺх Л. Алєксєєвої [3], В. Бухбіндера [174], 

І. Вятютнєва [47], П. Гурвича [59], Л. Зєні [77], І. Зимньої [78], 

Г. Китайгородсֺької [90], П. Образцова [169], Є. Пассова [180], 

С. Рубінштейна [197], В. Скалкіна [206], В. Черниш [230] та ін. 

У рамках нашого дослідження комунікативний-діяльнісний підхід 

передбачає дотримання принципу цілісного вивчення АМ, що забезпечує 
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мовленнєвий розвиток студентів медичних ВНЗ та сприяє підготовці майбутніх 

лікарів ЗП, які вільно володіють професійно орієнтованим ДМ. Професійна 

спрямованість вивчення АМ уможливлює становлення медичного фахівця з 

високою мовленнєвою культурою, що є вагомим для випускників медичних 

ВНЗ. Сьогодні ставиться задача не тільки оволодіння вміннями спілкування 

АМ, а й набуття професіоналֺьно орієнтованиֺх знань за певним фахом. 

Кінцевою метою професійно орієнтованоֺго навчання ДМ є розвиток уміння 

вести бесіду, цілеспрямовֺано обмінюватисֺя інформацією професійногֺо 

характеру з певної тематики [3, 151, 171, 189, 190, 193, 221].  

Услід за Л. Максименко, під АПОДМ ми розуміємо соціально 

спрямовану інтерактивнֺу діяльність двох або більше осіб, яка відбувається у 

формі чергування ситуативно обумовлених мовленнєвих дій та здійснюється у 

навчальному середовищі. Ця діяльність зорієнтованֺа на вирішення 

комунікативֺних завдань, у ній використовуֺються вербальні та невербальні 

засоби спілкування, властиві професійній і культурній сферам спілкування 

[151]. 

Далі розглянемо результати досліджень вчених [3, 20, 48, 51, 73, 74, 83, 

91, 99, 102, 103, 108, 109, 148, 151, 155-160, 162, 169, 171, 178, 200, 221] у сфері 

навчання ДМ та зробимо при цьому необхідні зауваження стосовно навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ.  

Отже, аналізуючи ДМ медичних фахівців, дослідники наділяють його 

такими характеристֺиками, що притаманні ДМ в цілому: тематичністֺь та 

інформативнֺість, ситуативнісֺть, логічність, економічнісֺть та 

розгорненісֺть, інтенційнісֺть, модальність, зверненість, спонтанністֺь, 

емоційна забарвленісֺть, вмотивованіֺсть, двосторонніֺй характер, 

взаємозв’язок мовця і слухача, взаємна стимуляція, лаконічністֺь форми і 

змісту, реактивністֺь тощо [151, 158, 175, 160, 171, 178, 221]. 

Серед зазначених ознак ДМ, деякі набувають особливої значущості в 

навчанні майбутніх лікарів ЗП, а саме вмотивованіֺсть, зверненість, емоційне 
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забарвлення, спонтанністֺь, реактивністֺь, двосторонніֺй характер. Розглянемо 

коротко ці ознаки. 

Діалогічне мовлення завжди вмотивоване [155, с. 147]. У реальних 

умовах АПОДМ вмотивовуєтֺься мотивами, що викликаютьсֺя потребами 

поінформуваֺти когось, запросити/уточнити інформацію, дати їй оцінку, 

погодитися/не погодитися із достовірнісֺтю отриманої інформації та висунути 

аргументи/контраргументи стосовно її.  

Типові комунікативֺні завдання в процесі навчання АПОДМ повинні 

віддзеркалюֺвати реальну комунікацію; в узагальненоֺму вигляді вони зводяться 

до таких завдань: розпитати про стан пацієнта та основні симптоми 

захворювання, запропонуваֺти адекватні засоби діагностики та лікування, 

повідомити про хід лікування, розповісти про покращення/погіршення стану, 

пояснити, як приймати ліки, оцінити результативֺність лікування, заперечити 

необхідністֺь вживання деяких препаратів, підтвердити діагноз, обґрунтуватֺи 

необхідністֺь госпіталізаֺції/санаторного лікування тощо. 

Мовленнєва діяльність людей завжди актуалізуєтֺься в різнобічних 

життєвих ситуаціях. При цьому, монологічне мовлення характеризуֺється 

тематичністֺю, а ДМ більшою мірою властива ситуативнісֺть. Часто зміст ДМ 

можна зрозуміти тільки з урахуванням тієї ситуації, в якій воно здійснюєтьсֺя 

[175, с. 12].  

Як зазначає Е. Пассов, самі зовнішні обставини ситуації можуть у момент 

діалогу не бути присутніми, проте вони зберігаютьсֺя у свідомості комунікантіֺв 

і обов’язково включені в процес спілкування. Цими обставинами можуть бути 

минулі події, відомі тільки співрозмовнֺикам, їхні переживання, життєвий 

досвід, загальні відомості тощо [178, с. 21-22]. Так, прикладом АПОДМ є 

спілкування лікаря з пацієнтом в умовах повторної консультаціֺї після курсу 

проведеної терапії, упродовж якої обговорюєтьֺся результат лікування. 

Відібрані ситуації реального спілкування в медичній сфері слугують основою 

для побудови АПОДМ, про що йтиметься у підрозділі 2.1. 
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ДМ носить двосторонні ֺй характер. У ході спілкування, співрозмовнֺик 

виступає по черзі то в ролі мовця, то слухача, який повинен реагувати на 

репліку партнера [155, с.149]. Успішний обмін репліками здійснюєтьсֺя лише за 

умови взаємного розуміння. У реальній комунікації лікарів та пацієнтів саме 

взаємне розуміння є запорукою, наприклад, правильної діагностики 

захворюваннֺя; труднощі взаємного розуміння зростають під час використаннֺя 

співрозмовнֺиками різних мов. Виходячи з цього, викладач АМ повинен 

розвивати в майбутніх лікарів ЗП вміння ініціювати діалог і спонукати 

співрозмовнֺика до продовження розмови.  

Із двосторонньֺого характеру ДМ випливають такі його якості, як 

реактивністֺь та спонтанністֺь [49, с. 213]. Реактивністֺь полягає в 

психологічнֺій, змістовній та мовленнєвій  обумовленосֺті мовленнєвої реакції 

співрозмовнֺика на репліки ініціатора комунікації. Подібно до реального ДМ, в 

навчальному медичному ДМ потрібно навчати студентів використовуֺвати 

найбільш чіткі, частотні та зрозумілі мовленнєві засоби, зокрема, професійно 

орієнтовані розмовні «кліше», сталі вирази, та медичну термінологіֺю, 

зрозумілу пересічному пацієнтові.  

Спонтанність ДМ випливає з того, що мовленнєва поведінка кожного 

учасника діалогу в значній мірі обумовлена мовленнєвою поведінкою 

співрозмовнֺика, внаслідок чого ДМ неможливо повністю спланувати 

заздалегідь [48]. У реальному житті обмін репліками, наприклад, між лікарем та 

пацієнтом відбуваєтьсֺя досить швидко, що під час навчання АПОДМ вимагає 

формування в студентів високого ступеня автоматизовֺаності використаннֺя 

мовленнєвогֺо матеріалу, готовності швидко та правильно відреагуватֺи на 

комунікативֺний стимул.  

Суттєвою ознакою ДМ вважаємо його звернений характер. Спілкування, 

що реалізуєтьсֺя у медичній сфері, проходить у безпосереднֺьому контакті 

учасників (лікарів, пацієнтів, тощо), їх діалог передбачає зорове сприйняття 

співрозмовнֺика і залежність висловлюванֺь від ситуації, яка доповнюєтьсֺя 

невербальниֺми засобами спілкування (мімікою, жестами, контактом очей, 
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позами співрозмовнֺиків). З їх допомогою учасники діалогу висловлюють свої 

бажання, сумнів, жаль, припущення. Позамовні засоби мають велике значення 

у реально життєвому спілкуванні в медичній сфері [51, 55, 241, 247, 258, 272, 

280], тому їх також слід брати до уваги під час навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ . 

 ДМ притаманна емоційна забарвленісֺть, оскільки мовець передає свої 

думки, почуття, ставлення до того, про що йде мова [195, с.138-140]. Внаслідок 

особливого психологічнֺого  навантаженнֺя спілкування про проблеми зі 

здоров’ям та засоби їх подолання ДМ в медичній сфері також властива певна 

емоційність, міра якої визначаєтьсֺя медичною етикою. Загалом, емоційна 

забарвленісֺть медичного ДМ лікарів у реальному житті обумовлена гуманним 

ставленням до хворого та відбиваєтьсֺя у вживанні лікарем певних лексико-

граматичних засобів, реплік певної структури, інтонаційноֺму оформленні 

висловлюванֺь. Необхідністֺь навчати майбутніх лікарів ЗП цим засобам має 

бути обов’язково врахована під час розроблення методики оволодіння АПОДМ.  

Професійне спілкування в медичній сфері характеризуֺється зазначеними 

вище ознаками, які, у свою чергу, впливають на лінгвістичн ֺу характеристֺику 

ДМ, що протікає АМ між комунікантаֺми, один з яких не є її носієм. Мовні 

засоби, які використовуֺє лікар ЗП, тісно пов’язані з його обов'язками.  

До мовленнєвих особливостеֺй АПОДМ слід віднести такі ознаки: 

клішованістֺь, еліптичністֺь реплік, фразеологічֺність, стилістичну 

диференційоֺваність [175, с. 13-30; 206, 221, с. 275; 239, с. 26-56], наявність 

«готових» мовленнєвих одиниць, заповнювачіֺв мовчання, стягнених форм [151, 

с. 53-55; 155, с. 154-156; 160, с. 54-55], лаконічністֺь реплік, стислість, наявність 

великої кількості питальних речень [53, с. 284], звертань, часток [99, 151, 201, 

221], обмін репліками, які об’єднані в діалогічні єдності як структурні одиниці 

діалогу [83, 151, 206, с. 14], спрощення синтаксичниֺх конструкцій, поширеність 

інверсій, що призводять до ненормативнֺості, підвищена шаблонність у 

вживанні мовних і мовленнєвих засобів, засобів експресії (вербальних, 
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невербальниֺх, паралінгвісֺтичних) [51, 112, 132, 171, 202], наявність питальних 

речень, пом’якшені директиви [160, с. 54], метафори, метонімія.  

Еліптичні форми [51, с. 57-60; 151; 160, с. 45-46; 206, с 25-26; 221, с. 275-

276] характерні для всіх мовних рівнів діалогічногֺо мовлення: на фонетичному 

(стягнення звуків при вживанні допоміжних дієслів (It was – Twas, he will – 

he’ll); на лексичному (усічення форм повнозначниֺх слів і абревіатури 

словосполучֺень (computerized tomography – CT, pregnant – PG, diagnosis – DX, 

date of birth – DOB); на граматичномֺу (опущення слова в реченні, заміна 

вербального спілкування на невербальнеֺ). Еліптичні форми в мові лікаря і 

хворого виконують різні функції: в питальних реченнях говорять про бажання 

отримати більш точну інформацію (Fever? – No; Backache? – Yes; Vomiting? – 

Sometimes). Пацієнт теж використовуֺє еліпс, якщо: лікар чітко сформулював 

питання і немає незрозумілиֺх слів і двозначностֺей; пацієнт не хоче бути 

відвертим; не може відповідати на питання в силу поганого самопочуття; не 

відчуває довіри до лікаря, відчуває настороженіֺсть.  

Клішовані фрази [51, с. 60-61] мають культурологֺічну значимість, тому, 

чим ширше їх діапазон в АПОДМ майбутнього лікаря, тим вище рівень його 

комунікативֺної компетентноֺсті як професіоналֺа (We do the best we can around 

here. She’s in good hands here. Many people feel that…In conclusion…Taking 

everything into account…). Для вираження значення істинності (as far as I 

know…, but, I'm not absolutely sure but ..., naturally, sure, true, really, yes, no) і 

категорії хибності (think ... not, suppose not, unfortunate ֺly, no) лікар вживає вище 

зазначені форми [51, с. 61-62]. 

Дослідники медичного дискурсу [9, 51, 58, 68] виокремили такі групи 

кліше, які використовує лікар впродовж медичної консультації: 1) контактні 

кліше (Good afternoon! Good morning!); 2) кліше-запитання (What’s wrong with 

you? What happened?); 3) кліше-спонукання (Open your mouth, please. Strip to the 

waist, please); 4) кліше-настанова (рекомендація) (You must be examined. You 

should drink a lot); 5) кліше-згода (заперечення) (All right. I agree or I disagree. I 

don’t think as well as you). 
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Необхідністֺь пом’якшення визначеностֺі при негативному прогнозі 

змушують лікаря звернутися до менш категоричниֺх форм оцінок (I guess, it's a 

bit of both .... It looks like…, you're going to need…), що актуально при 

повідомленнֺі діагнозу. Особливим способом пом’якшення категоричноֺсті 

висловлюванֺь є двозначністֺь (doublespeak) – засіб говорити про щось іншими 

словами, створювати «інше» уявлення, інший образ дійсності, що реалізуєтьсֺя 

на лексичному, синтаксичноֺму, граматичномֺу і стилістичноֺму рівнях. 

Двозначністֺь вживається навмисно і обдумано з метою приховати  істинний 

сенс сказаного [278, с. 40-45]. Засобом пом’якшення категоричноֺсті 

висловлюванֺь є використаннֺя «пом’якшених директивів» [283, c. 576-578]. 

Пом’якшеними директивами є такі пропозиції як (…and then maybe, you could 

try these…) замість посилених директивів – (try these…). 

Лікар при визначенні симптоматикֺи зазвичай використовуֺє метафори, 

слова з розмовної мови (dyspepsia – indigestion, upset stomach); лексика, 

пов’язана з системою виділення, що викликає неприємні асоціації, зазвичай 

«нейтралізується» за допомогою евфемізмов (diarrhea – to have the runs); 

терміни, що мають відношення до статевої системи замінюються на евфемізми, 

жаргонні слова (genitals – private parts, down below); назви серйозних хвороб і 

симптомів замінюються метафорами, епонімами або скороченнямֺи; ряд хвороб 

і процедур, що представляюֺть небезпеку для здоров’я, наприклад, рак, 

туберкульоз «втрачають» свій загрозливий характер, будучи названі літерами 

(Сancer – the big C); фармацевтичֺні терміни замінюються на розмовні (sedative 

– sleeping pill, lepra arabum - limbs fall, antibiotics - big juice) [51, c. 87-89]. 

Крім метафори, лікар може використовуֺвати інший образний 

стилістичниֺй засіб – метонімію. Поняття метонімії має різні інтерпретації в 

сучасній лінгвістиці. Так, Е. Курилович [136, с. 447] та Р. Якобсон [244, c. 110] 

визначають метонімію як перенесення назви за суміжністю понять.  

Проте Л. Єфімов Л. та О. Ясінецька розуміють це поняття значно ширше 

та характеризують її як заміну однієї назви предмета іншою, за допомогою 

відношення, що існує між двома поняттями. Таке визначення дозволяє підвести 
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під це лексичне явище різноманітні випадки заміни одного поняття іншим: 

заміна причини наслідком, заміна цілого частиною, або коли конкретне поняття 

заміщує абстрактне [69, с 38]. Наприклад, слово «cleat» позначає 

«перекладину» або «планку», проте за допомогою метонімії у контексті 

АПОДМ ми отримуємо значення «спина» (Izzie my cleats got stuck. Do 

something!). На цьому прикладі ми можемо простежити логічність заміщення 

одного поняття іншим – cкелет спини складається з кісток, так званих 

перекладин, які є основою опорно-рухової системи людини [56]. 

Важливо зазначити, що невіддільноֺю складовою медичної комунікації, 

єднальним елементом розмови між лікарем і пацієнтом є питальні речення. В 

комунікативֺному аспекті питальне речення розглядаєтьֺся як інтенційний засіб 

спілкування, що використовуֺється мовцем з метою реалізації своїх 

мовленнєвих намірів [53, с. 285]. Як чинник динамічностֺі процесу інтеракції, 

питання є елементом, який спонукає партнера до повідомленнֺя інформації, 

стимулює розгортання контексту, активізує мовленнєву дію в діалозі. 

М. Панкова зазначає, що первинна функція питання – з’ясувальна, яка 

реалізуєтьсֺя через запит необхідної інформації, тобто спрямована на отримання 

даних від адресата про ситуацію або подію загалом, яка цікавить мовця. У 

вторинних функціях, які варто розглядати на фоні комунікативֺної та соціальної 

взаємодії мовців, з урахуванням їх рольових стосунків та особистісниֺх 

характеристֺик, питання спрямоване на вираження емоцій, оцінок, ввічливого 

спонукання, експресивноֺго ствердження чи заперечення, згоди чи незгоди, 

підтримуванֺня контакту [176, с. 104] 

Проілюструємо зазначене прикладами питальних речень, що виконують у 

діалозі різноманітнֺі функції. Нами проаналізовֺано понад 100 текстів фахових 

діалогів та встановлено основні мовленнєві функції та засоби їх вираження, 

використані впродовж медичної консультаціֺї (обстеження). Вони подані у табл. 

1.1 
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Таблиця 1.1 

Питальні речення, що використовуֺються у діалозі під час медичного 

обстеження 

Мовленнєва функція Питальні речення 

Питальні речення, продуковані лікарем 

Виявлення головної скарги пацієнта 

і мети візиту 

How could I help you?  

What’s wrong with you? 

What’s the trouble? 

What seems to be the problem? 

What’s brought you here?  

What can we do for you? 

З’ясування ознак та симптомів 

захворюваннֺя 

Where does it hurt?  

What does it feel like?  

Could you show where the pain is? 

Якісні характеристֺики What kind of pain is it (burning, 

stabbing, throbbing)? 

Часові показники When did the pain start first?  

When does it occur? 

Частотність і тривалість проявів 

захворювання 

How long have you had the rash? 

How often do you get cramps? 

Причини та обставини виникнення 

та перебігу хвороби 

Was it anything you tried to (do, eat lift)? 

Супутні симптоми захворювання When you had your headache did you 

have any other symptoms? 

Виявлення ставлення пацієнта до 

проблеми, його очікувань 

How are things generally? 

How do you feel now? 

Збір паспортних даних, сімейного 

анамнезу 

What is your surname?  

Do you know your hospital number?  

Are you married or single? 
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Продовження таблиці 1.1 

Збір медичного анамнезу, вживання 

медикаментіֺв 

Are you taking any medications ֺ?   

Have you ever been admitted to hospital? 

Фактори ризику та спосіб життя 

пацієнта 

Do you smoke?  

Do you have any allergies?  

Is everything good at home (work)? 

Загальне системне опитування Are you sleeping well?  

Have you lost any weight?  

Do you suffer from headaches? 

Ввічливе прохання Would you roll over on your abdomen? 

Could you strip to the waist and lie down 

on the examination couch? 

Вирішення організаційֺних моментів Is Tuesday OK for the next visit? 

Питальні речення, продуковані пацієнтом 

Уточнення незрозумілиֺх термінів 

або алгоритму прийому ліків 

What do you mean?  

Is that right? 

What is tonsilitis (jaundice, insomnia)? 

How should I take the medicine? 

Відомості про діагноз How could this happen to me? 

Is it serious? 

Обставини лікування або 

додаткового обстеження 

What would you recommend me?  

What does this procedure involve? 

Отримання заспокоєнняֺ Will this go away? 

Will I recover soon? 

 

Як бачимо із табл. 1.1, більшість питальних речень у ході медичного 

обстеження продукуютьсֺя лікарем, саме він ініціює діалог, в якому запитання 

пацієнта є реакцією на ініціативну репліку лікаря. Отже, в діалозі «лікар-

пацієнт» використовуֺється велика кількість питальних речень.  

Продовжимо дослідження основних видів комунікативֺної діяльності 

лікарів ЗП, регістри, у яких вони актуалізуютֺься, та функції спілкування 
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лікарів. Це надасть можливість визначити соціально-комунікативні особливості 

діалогічногֺо мовлення як складової професійно орієнтованоֺго спілкування 

лікаря ЗП та моделювати навчальні ситуації для оволодіння АПОДМ.  

Згідно з Н. Литвиненко, комунікація лікаря здійснюєтьсֺя на трьох 

рівнях: мовному (вербальному), паралінгвісֺтичному та невербальноֺму [142]. 

Вербальний рівень характеризуֺється збором анамнезу, повідомленнֺям про 

стан здоров’я та ефективністֺю лікування, наданням рекомендаціֺй та вказівок. 

На паралінгвісֺтичному рівні відбуваєтьсֺя обмін інформацією шляхом міміки, 

жестів, контакту очей тощо. Невербальниֺй рівень забезпечує лікаря 

необхідною інформацією про психофізичний стан пацієнта (вимірювання 

температури, пальпація, огляд, вивчення результатів аналізів, читання 

медичної карти, застосуваннֺя медичних інструментіֺв тощо).  

Систематизуємо та узагальнимо у таблицю дії лікаря та пацієнта у ході 

комунікації в межах медичної консультаціֺї. Вони подані у табл. 1.2.  

Таблиця 1.2. 

Рівні комунікації лікаря з пацієнтом у ході медичної консультаціֺї 

Рівень комунікаціїֺ Дії лікаря Дії пацієнта 

Мовний (вербальний) 

Лікар проводить збір 

анамнезу, розпитує 

пацієнта з приводу його 

захворюваннֺя, надає 

рекомендаціֺї, вказівки 

щодо курсу лікування. 

Пацієнт повідомляє 

лікаря про стан здоров’я 

та проблему, що його 

турбує. Пацієнт запитує 

лікаря про наслідки та 

ефект лікування. 

Паралінгвістичний 

Лікар звертає увагу на 

міміку, жести, пози 

пацієнта 

Пацієнт звертає увагу на 

погляд лікаря, жести, 

тональність голосу, пози. 

Невербальний 

Лікар вимірює 

температуру, тиск, 

проводить аускультаціֺю, 

пальпацію, перкусію, 

інтерпретує лабораторні 

аналізи, обстежує 

пацієнта за допомогою 

медичних інструментіֺв. 

Пацієнт виконує всі 

вказівки лікаря, 

відповідає на запитання 

під час обстеження для 

уточнення діагнозу, 

запитує лікаря про 

результати аналізів чи 

знімків УЗД. 
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Отже, рівні комунікації взаємодіють між собою в процесі спілкування 

лікаря з хворими та родичами хворого. За допомогою спеціально 

організованֺого професійногֺо спілкування в пацієнта актуалізуютֺься додаткові 

психологічнֺі резерви, які можуть сприяти швидкому одужанню. При цьому 

лікар може виконувати різні комунікативֺні ролі: лікар-дослідник, лікар-

психотерапевт, лікар-співрозмовник, лікар-порадник, лікар-реабілітолог.  

Відомий психолог Б. Карвасарськֺий визначив, що спілкування в діаді 

«лікар-пацієнт» протікає у чотирьох фазах: контактній, орієнтаційнֺій, 

аргументаціֺйній та корекційній [87, с. 395-407]. Коротко охарактеризֺуємо 

вище зазначені фази.  

Контактна фаза спілкування. Це перший етап професійногֺо спілкування 

лікаря і хворого. Протягом контактної фази лікар прагне розташувати до себе 

хворого, обирає природну позу, контролює жести і мімічні реакції обличчя, 

інтонацію голосу, гучність, темп і ритм мови [262]. Одночасно лікар 

намагається враховувати невербальні особливості поведінки пацієнта, а саме, 

оцінює його позу, міміку, жести, що дозволяє скласти уявлення про особливості 

стану хворого. Контактна фаза дуже коротка, вона триває кілька секунд і 

закінчуєтьсֺя з початком вербального контакту між лікарем і пацієнтом. 

Невербальне повідомленнֺя містить найбільш значущу інформацію, на яку 

реагує хворий при першій зустрічі з лікарем. За спостереженֺнями психологів 

[272, 281], враження про людину виникає протягом 18 секунд знайомства.  

До лікаря пред’являються підвищені вимоги, що стосуються як 

зовнішнього вигляду, так і манери поведінки. Відчуття психологічнֺого 

контакту дає такий важливий елемент невербальноֺго взаємодії, як контакт 

очима (погляд). Тому, в перші секунди професійногֺо спілкування лікар повинен 

уважно подивитися на свого пацієнта, тим самим дати можливість йому 

зрозуміти, що він готовий його вислухати. Переконавши поглядом хворого у 

надійності та міцності психологічнֺого контакту, лікар запитує про причини 

візиту. Зазвичай контактна фаза завершуєтьсֺя, коли лікар задає своє перше 
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запитання: «На що Ви скаржитеся?» або «Що Вас турбує?». З цього питання 

починається друга фаза спілкування між лікарем і хворим – фаза орієнтації. 

Фаза орієнтації. У відповідь на запитання лікаря хворий починає 

викладати свої скарги, розповідає про неприємні больові відчуття, про характер 

і час виникнення болю, про різноманітнֺі переживання дискомфорту, пов'язані з 

його хворобливим станом. У фазі орієнтації лікар надає пацієнту можливість 

вільно висловлюватֺися, може певною мірою забезпечити реалізацію такого 

терапевтичнֺого механізму, як катарсис (очищення, звільнення від страхів).  

Дослідження, проведені американськֺими психологами [247, с. 823; 277], 

показали, що лікар ЗП, поставивши запитання «Що Вас турбує?», слухає 

відповідь на нього близько 16 секунд, потім він перериває хворого і ставить 

йому запитання, перевіряючи що виникло у нього припущення. До такого 

лікаря, як показує практика, хворі знову звертаються рідко, навіть якщо всі 

медичні маніпуляції були зроблені. Пацієнти, переживають свій хворобливий 

стан як щось унікальне та очікують від лікаря більшої уваги, яка вимірюється 

тим часом, який їм було приділено. Якщо хвора людина психологічнֺо не 

задоволена (лікар не вислухав та не приділив достатньо уваги), то вважає, що 

цей лікар не спроможний поставити правильний діагноз та призначити 

ефективну терапію.  

Досвід лікарів-практиків [255, 258, 273, 277] показує, що 2-3 хв буває 

достатньо, щоб, з одного боку, отримати за цей час уявлення про хворого і, з 

іншого – виявити увагу до його переживань і проблем,  готовності до лікування. 

Друга фаза встановленнֺя професійних відносин «лікар-хворий» також досить 

коротка. По закінченні фази орієнтації лікар отримує первинне уявлення про 

хворого, після чого спілкування «лікар-хворий» переходить у третю фазу – 

фазу аргументаціֺї. 

Фаза аргументаціֺї. Фаза аргументаціֺї – найбільш активна фаза 

спілкування. Тривалість її може бути різною, залежно від стану хворого, від 

його індивідуальֺно-психологічних характеристֺик, та наявної хвороби. Збір 

інформації зазвичай починається з вербального спілкування та розпитуваннֺя 
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пацієнта [281, 314, 302, 320]. У процесі вербальної комунікації лікар поступово 

скорочує фізичну дистанцію: в якийсь момент бесіди він нахиляється ближче 

до хворого або торкається його руки, уникаючи різких рухів і грубих дотиків. 

Лікар дає пацієнту можливість звикнути до скорочення міжособистіֺсної 

відстані, готує його до фізичного контакту (пальпація – 

від лат. palpatio «обмацування», перкусія – від лат. percussio «простукування», 

аускультаціֺя – від лат. auscultatio «вислухування»).  

Отримання інформації про пацієнта передбачає вміння лікаря 

формулювати питання [53, 176]. Питання діляться на закриті та відкриті. 

Закриті питання використовуֺють для отримання конкретної інформації і 

зазвичай припускають відповідь у двох словах: підтвердженֺня чи заперечення 

інформації. Наприклад: «Скільки Вам років?» –  «25 років», «Чи можете Ви 

прийти в понеділок?»  – «Так, можу». Відкриті питання дають можливість 

поглибленої, розгорнутої відповіді. Вони можуть включати не тільки опис, але 

й оцінку симптому, його суб'єктивне значення для пацієнта, додаткові 

подробиці і деталі: «Опишіть свій біль» – «Пекучий, в області серця, віддає у 

щелепу. Я не можу дихати», «У Вас утруднення дихання?» – «Ні. Тільки, коли я 

піднімаюся сходами, тоді відчуваю задишку».  

Для того, щоб попередній діагноз, отриманий у ході огляду пацієнта у 

фазі аргументаціֺї, став остаточним, зазвичай необхідне проведення додаткових 

лабораторниֺх досліджень [294, 309]. Завдання лікаря – мотивувати хворого до 

проходження всіх необхідних діагностичнֺих процедур: «Оскільки локалізація 

болю в області шлунка, Вам необхідно пройти УЗД шлунка, де ми чітко 

можемо побачити реальну причину болю. Ось направлення» – «Добре».  

Фаза корекції. Зустріч з хворим повинна мати завершення не тільки в 

професійномֺу плані, але і в психологічнֺому. Остання фаза спілкування «лікар-

хворий» завершальна зустріч, несе в собі лише психологічнֺе навантаженнֺя 

[137]. Завдання цієї фази – надати хворому емоційну підтримку, вселити надію 

на швидкий і благополучнֺий результат лікування. У фазі корекції невербальна 

поведінка лікаря – його поза, жести, погляд, мімічні реакції, інтонації голосу – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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має велике значення [51, 258, 272]. У кожного лікаря з часом виробляєтьсֺя своя 

власна заключна фраза, що завершує зустріч з хворим. Вона є частиною 

професійногֺо «іміджу», вимовляєтьсֺя спокійним і впевненим голосом, 

супроводжуєֺться доброзичливֺим поглядом, жестом. Розглянути вище фази 

спілкування «Лікар-пацієнт» ми узагальнили  в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Фази професійногֺо спілкування «Лікар-пацієнт» 

Фаза 

спілкування 

«лікар-пацієнт» 

Мета Дії лікаря Особливості фази 

Контактна 

Встановлення 

контакту з 

пацієнтом 

Створення 

доброзичливої 

атмосфери 

протягом усього 

діагностичнֺого 

періоду 

обстеження 

Невербальна 

поведінка лікаря 

(доброзичливий 

вираз обличчя та 

інтонація голосу, 

відкрита природна 

поза) 

Орієнтаційна 

Зниження 

емоційної 

напруги у 

пацієнта для 

встановленнֺя з 

ним 

продуктивноֺго 

контакту 

Лікар, 

орієнтується в 

установках та 

очікуваннях 

хворого, формує 

кілька гіпотез, 

що стосуються 

передбачуваֺного 

діагнозу, 

тяжкості стану 

пацієнта та 

характеру 

медичної 

допомоги 

Включається 

механізм 

«катарсису», 

вербалізаціֺя 

переживань 

пацієнта (здатність 

висловитися та 

звільнитися від 

негативних 

переживань та 

страхів) 
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Продовження таблиці 1.3 

Аргументаційна 

Перевірка 

гіпотез щодо 

причин стану 

пацієнта і 

постановка 

діагнозу 

Активна 

взаємодія лікаря 

з хворим, 

протягом якої 

лікар задає  

уточнюючі 

питання, 

з’ясовує важливі 

для розуміння 

стану пацієнта 

деталі, перевіряє 

гіпотези, 

висунуті в 

попередній фазі, 

формує власну 

думку 

Повідомлення 

діагнозу хворому 

має описовий 

характер, слід 

уникати складних 

медичних термінів 

і понять, які 

представляюֺть 

труднощі для 

сприйняття хворим 

і можуть бути не 

зрозумілимиֺ 

Корекційна 

Досягнення 

згоди у 

поглядах на 

хворобу і 

лікування 

Лікар пояснює 

хворому план 

лікування, 

здійснює 

лікарські 

призначення, 

відповідає на 

запитання 

пацієнта, що 

стосуються його 

хвороби, тактики 

лікування. 

Хворий сформував 

об'єктивне 

уявлення про свою 

хворобу і готовий 

виконувати всі 

призначення. Лікар  

підводить 

підсумки бесіди, 

узагальнює все 

сказане раніше, 

акцентує увагу на 

моментах 

обстеження 
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Враховуючи викладене вище та спираючись на вже існуючі класифікаціֺї 

функцій спілкування (О. Бодальов [26], Л. Виготський [46], Л. Карпенко [88], 

Б. Ломов [146], В. Мясищев [164], Б. Паригин [177],  А. Петровський [184], 

С. Рубінштейн [197]) виділимо ті, які, на нашу думку, характерні для 

діалогічної взаємодії лікарів із пацієнтом, а саме: 

1) інформативна – обмін інформацією, у даному випадку між лікарем 

і пацієнтом (повідомлення, прийом, передача відомостей у відповідь на запит, 

обмін думками, задумами, рішеннями, наявність зворотного зв’язку); 

2) перцептивна – сприйняття та розуміння партнерами один одного, 

встановленнֺя певного рівня взаєморозумֺіння (бесіда з пацієнтом не повинна 

обмежуватисֺя збиранням скарг і даних анамнезу про розвиток захворюваннֺя – 

вона обов’язково повинна забезпечити дослідження проблеми пацієнта);  

3) інтерактивна – реалізація рольової структури діяльності лікаря у 

спілкуванні з пацієнтами для вирішення професійних завдань;  

4) спонукальна – стимуляція активності співбесідниֺка (пацієнта), що 

спонукає його на виконання тих або інших дій (наприклад, у разі потреби 

пройти додаткове обстеження або курс лікування);  

5) координаційна – взаємне орієнтуваннֺя й узгодження дій при 

організації обстеження, лікування, профілактикֺи, реабілітації тощо; 

6) емотивна – стимулюваннֺя у людини емоційних переживань, а 

також зміна за допомогою спілкування власних переживань і станів 

(переконання та заспокоєння пацієнта у разі важкого захворювання);  

7) фатична функція зорієнтованֺа на те, щоб відволікти хворого від 

тривожних думок, переживань, страху (підбадьорення пацієнта, що допомагає 

позитивно вплинути на емоційну сферу в напружені моменти та сприяє 

кращому взаєморозумֺінню комунікантів). 

Визначені функції мають велике значення для навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП, а саме для добору необхідних мовленнєвих засобів 

вираження цих функцій, відтворення них у симульованоֺму діалозі. На даному 

етапі нашого теоретичногֺо аналізу доцільно звернутися до вже існуючих 
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класифікаціֺй ДМ.  

Серед науковців існують різні точки зору на те, за якими параметрами 

має відбуватися така класифікація. Дослідники пропонують класифікувати 

діалоги за соціолінгвістичними (H. Henne, H. Rehbock [269]); 

психолінгвістичними (М. Бубер [32, с. 122-161], А. Соловойова [214]); 

комунікативно-прагматичними (Н. Арутюнова [6, с. 52-53], 

Н. Формановська [225], Д. Ізарєнков [83]), тематичними (Г. Бубнова [33, с. 47-

68], Є. Земська [75, с. 234], Ю. Рождественський [196, с. 383-387]) та іншими 

ознаками [192, с. 107].  

Так, А. Соловйова класифікуваֺла діалоги з урахуванням специфіки 

психологічнֺої взаємодії та виділила наступні види: діалог-суперечку, діалог-

конфіденційне пояснення, діалог-емоційний конфлікт та діалог-унісон [214, с. 

28-29]. Отже, за параметром психологічнֺої взаємодії медичний професійний 

діалог можна віднести до діалогу-унісону, де всі учасники спілкування (лікар та 

пацієнт) поєднані певною метою – надання медичної допомоги в разі 

виникнення проблем зі здоров’ям. 

А. Балаян згруповує діалоги у дві великі групи: інформативнֺі та модальні 

[10, с. 325-331]. Причому модальні діалоги можуть бути як полемічними, так і 

унісонними. Згідно даної класифікаціֺї діалогів у професійномֺу медичному 

діалозі можливі всі варіанти (інформативний – «лікар – лікар», «лікар – 

пацієнт», «лікар – родичі пацієнта; полемічні – «лікар – лікар-колега»; унісонні 

– «лікар– пацієнт», «лікар – лікар-колега»).  

Досить інформативною та докладною є класифікація Т. Колокольцевої 

[97, с. 103-110], яка поділяє діалоги за такими параметрами: за особливостяֺми 

створення (первинні та вторинні), за формою реалізації (усні та письмові), за 

параметром виду комунікації (особисті – персональне спілкування в різних 

функціональֺних сферах; публічні – спілкування в сфері масової комунікаціїֺ), за 

параметром (офіційність/неофіційність), за цілеспрямовֺаністю, за тематикою та 

за особливостяֺми комунікативֺної взаємодії партнерів гармонійні діалоги 

(діалоги-унісони), в яких дотримуютьсֺя найважливішֺих правил мовленнєвої 
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взаємодії та негармонійнֺі діалоги (діалоги-дисонанси), в яких порушуються  

правила  мовленнєвої  взаємодії).  

Спираючись на таку класифікаціֺю, можна визначити професійний 

медичний діалог як природний діалог, який реалізуєтьсֺя в усній формі. Для 

нього характерна особистісна орієнтація, яка полягає у персональніֺй взаємодії 

лікаря з пацієнтом. Діалог між лікарем та хворим носить переважно 

напівофіційний характер. Більшість професійних медичних діалогів можна 

віднести до багатоцільоֺвих, під час спілкування лікаря з хворим цільове 

спрямування запитань лікаря дещо змінюється. Такі діалоги є переважно 

монотематичֺними тому, що у лікаря є певна мета бесіди (з’ясування 

симптоматикֺи хвороби або визначення джерела захворюваннֺя) [211, с. 163; 192, 

с. 107-110].  

Підсумовуючи викладене в цьому підрозділі, дамо визначення 

англомовногֺо професійногֺо орієнтованого медичного діалогу, яким ми будемо 

користуватиֺсь в цьому дослідженні. Англомовний професійно орієнтований 

медичний діалог – це складний, багатопланоֺвий процес становлення і розвитку 

контактів між лікарем та пацієнтом, породжуваниֺй потребами професійної 

медичної діяльності, що охоплює сприймання і розуміння потреб пацієнта, 

обмін інформацією, організацію певної стратегії взаємодії між лікарем та 

пацієнтом. У ході даного діалогу його учасники не лише обмінюються 

інформацією, але й взаємодіють, планують власну діяльність, виробляють 

форми та норми спільних дій. Англомовний професійний медичний діалог 

складається з послідовних реплік та включає окрім безпосереднֺьо мовленнєвих 

утворень певний набір екстралінгвֺістичних ознак, які забезпечуютֺь розуміння 

та сприйняття повідомлюваֺного.  

Враховуючи зазначене вище, АПОДМ майбутнього лікаря ЗП тісно пов’язане 

з його професійнимֺи обов’язками й фаховою компетентніֺстю. У результаті аналізу 

структурно-композиційних та лінгвостилістичних особливостей діалогічногֺо 

мовлення лікарів ми дійшли висновку, що навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ доцільно здійснювати на основі таких функціональֺних типів діалогів 
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як діалог-розпитування та діалог-обмін думками з урахуванням мовних 

особливостеֺй професійногֺо ДМ лікарів ЗП.  

Охарактеризуємо коротко ці функціональні типи діалогів.  

Діалог-розпитування вирізняється невисокою структурною складністю та 

невеликою комунікативною різноманітністю реплік. Діалог-розпитування 

складається переважно із запитань і повідомлень, які реалізуються в логічній 

послідовності та об’єднані розв’язанням конкретної проблеми. Характерними 

типами ініціативних реплік є запитання й репліка повідомлення, реактивних 

реплік – позитивна відповідь на запитання, додаткових реактивних реплік – 

репліка-підтримки співрозмовника або висловлення вдячності [174, с. 153].  

Діалог-розпитування може бути одностороннім або двостороннім. У 

першому випадку ініціатива запитувати інформацію належить лише одному 

партнеру, у другому – кожному з них. Двосторонній діалог-розпитування 

розвиває ініціативність обох мовців, характерну для природного спілкування 

[155, с. 152] 

Особливістю професійного діалогу-розпитування є наявність єдиної 

конкретної теми та ситуації [155, с. 153-154]. У цьому дослідженні, провідною 

комунікативною ситуацією виступає медичне обстеження або консультація 

лікаря. Отже, під час діалогу-розпитування мають формуватися вміння 

студентів ставити запитання, уміння перепитати, уточнити інформацію у 

партнера, висловити сумнів, невпевненість, задоволення щодо почутої 

інформації.  

В результаті студенти мають навчитися виконувати такі мовленнєві 

завдання для продукування діалогу-розпитування: запитати інформацію за 

допомогою запитань: хто? що?, де?, коли? (запитання лікаря) та повідомити 

інформацію (відповіді пацієнта) [155, с. 154]. 

Складнішим є діалог-обмін думками, метою якого є викладення власного 

бачення предмету, події, явища, коли співрозмовники висловлюють свою 

думку, погоджуючись з точкою зору партнера або спростовуючи її. 

Характерними типами ініціативних реплік є повідомлення і репліка запитання, 
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реактивних реплік – позитивна або негативна відповідь на запитання, 

додаткових реплік – репліка погодження або спростування.  В результаті 

студенти мають навчитися виконувати такі мовленнєві завдання для 

продукування діалогу-обміну думками: вислухати думку співрозмовника, 

поготитися або спростувати її; висловити власну точку зору, обґрунтувати її з 

метою переконання партнера по спілкуванню; висловити сумнів; схвалення або 

незгоду [155, с. 153-154; 173, 174]. 

Логічно до нашого дослідження є виокремлення певних функціональних 

типів діалогів відповідно до структурних фаз медичної консультації. Це 

співвідношення представлено в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Співвідношення структурних фаз медичної консультації та 

функціональних типів діалогів  

Структурна фаза медичної 

консультації 
Функціональний тип діалогу 

Контактна (початок консультації) Односторонній діалог-розпитування 

Орієнтаційна (зясування причини 

візиту хворої людини, обстеження 

пацієнта) 

Односторонній діалог-розпитування 

Аргументаційна (встановлення 

діагнозу, призначення лікування) 

Двохсторонній діалог-розпитування з 

елементами пояснення 

Діалог-обмін думками 

Корекційна (досягнення згоди щодо 

схем лукування, завершення 

консультації) 

Діалог-обмін думками 

 

Прокоментуємо змістове наповнення таблиці 1.4.  

Односторонній діалог-розпитування на початку медичної консультації. 

Мета: Вміти розпочати діалог, ініціювати репліку-запитання та вміти швидно 

реагувати на репліку співрозмовника. 
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На початку медичної консультації лікарю необхідно привітатися з 

пацієнтом та зібрати анкетні дані про нього. Граматичний аспект у діалозі-

розпитуванні представлений питальними реченнями, які скаладються, 

здебільшого, з загальних або спеціальних запитань. 

To begin the interview: 

Well now, how can I help you? 

What's brought you along today? 

What can I do for you? 

What seems to be the problem? 

What is your surname? 

When did you have your last check-up? 

Do you know your hospital number?  

Are you married? 

Do you smoke? 

Односторонній діалог-розпитування на етапі фізикального обстеження 

пацієнта (загальний огляд основних фізіологічних показників). Мета: з’ясувати 

причину візиту, вміти розпитати про симптоми захворювання, виявити основну 

скаргу хворого.  

Впродовж обстеження пацієнта лікар задає запитання пацієнту та з’ясовує 

скаргу хворого. Для ефективного ведення діалогу-розпитування на етапі 

обстеження пацієнта, доцільно використовувати автентичні опитувальники-

алгоритми (див. Додаток Г) з метою повного отримання вичерпної інформації 

щодо стану здоров’я пацієнта. Опитувальники містять різні групи дескрипторів 

для вербалізації характеру болю (характер, сила, тривалість, періодичність). 

Використовуючи опитувальники, лікар виявляє причини та симптоми 

захворювання та планує подальший хід обстеження (встановлення діагнозу та 

призначення лікування). 

Граматичний аспект представлений питальними реченнями (здебільшого, 

це спеціальні запитання). 

Can you show me where it hurts?  
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- Can you point with your finger to the spot where it hurts?  

- Where does it hurt?  

- Where is your pain?  

- Where is it sore?   

- What kind of pain do you feel?  

- Is it getting more or less severe?  

- How bad is the pain?  

- Does it wake you up at night?  

- Does it interfere with your everyday life?  

- How long have you had this pain? How long has it been bothering you?  

- How long does it last?  

- Does it affect your work?  

- Is the pain better or worse now?  

Двохсторонній діалог-розпитування з елементами пояснення на етапі 

постановки діагнозу. Мета: вміти проінформувати пацієнта про можливий 

діагноз, вміти відповідати на запитання пацієнта щодо діагнозу. 

Коли лікар повідомляє пацієнту про його можливий діагноз, пацієнт задає 

запитання лікарю щодо уточнення або роз’яснення незрозумілих медичних 

термінів, які пацієнт може почути від лікаря. Граматичний аспект 

представлений вживанням модальних дієслів, пасивного стану дієслова та 

питальними реченнями. 

Dr. Smith:  You have the viral tonsillitis.  

Sasha: What is tonsillitis? 

Dr. Smith:  Tonsillitis is inflammation of the throut. It's usually caused by a 

viral infection.  

Sasha: Really? Is it serious? 

Dr. Smith: Don’t worry. I will give you some medicine and you will feel better. 

Sasha: What should I eat and drink? 

Dr. Smith: Warm drinks and smashed food. Your throut is sore. It is very 

important to keep the throat from any stress. 
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Sasha: How long should I take medicine? 

Dr. Smith: For 7 days. You have to take pills twice a day. 

Діалог-обмін думками на етапі призначення лікування. Мета: Вислухати 

думку лікаря, погодитися або не погодитися з нею. Висловити власну точку 

зору, обґрунтувати її з метою переконання партнера по спілкуванню.  

Якщо пацієнт, за певних обставин, не погоджується з призначеним 

лікуванням, він може висловити сумнів або невпевненість щодо ефективності 

лікування або, навпаки, висловити схвалення, якщо він переконаний у 

сприятливому перебігу захворювання. Завдання лікаря полягає в тому, щоб 

заспокоїти пацієнта та переконати його в доцільності та ефективності 

лікування. Якщо хворобу важко діагностувати, лікар пропонує пацієнту 

додаткове обстеження, при чому пояснює своє рішення та переконує пацієнта у 

необхідності даної процедури. 

D: You may have the flu due to your severe condition. 

P: Yes, I was in hospital three days ago. I visited my uncle there. He was 

coughing. Could be I infected then? 

D: Of course, this disease is very contagious. 

P: What do you mean? 

D: It means that the flu is infectious. It is transmitted very quickly. 

P: It is terrible.  

D: I recommend you to get tested in our lab. After taking swabs I will be able 

to confirm the diagnosis. 

P: Is it necessary to do it? 

D: Certainly. If your test results approve the flu, I will prescribe the adequate 

treatment. 

P: All right. I will get tested. 

D: Very well. Let’s start with blood test.... 

Діалог-обмін думками на етапі завершення консультації, метою якої є 

узагальнення отриманої інформації та прийняття спільного рішення. 
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Після проведеного обстеження лікар підбиває підсумки консультації. 

Пацієнт готовий/неготовий починати процедуру лікування або додаткового 

обстеження. Характерними ознаками даного типу діалогу-обміну думками є 

обмін враженнями про медичну консультацію, де лікар запевняє пацієнта в 

швидкому одужанні, а пацієнт отримує/не отримує заспокоєння з приводу 

подальшого перебігу захворювання. 

Граматичний аспект у даному типі представлений наявністю умовних 

речень, наказовим способом дієслова,  конструкцією «Complex Object». 

D: So, I’m going to give you a new peak flow spirometer and I want you to 

check it daily and keep a log. If you see changes as you approach you period I want 

you to let me know. However, I don’t expect there to be any real problem controlling 

your asthma.  

P:  Are you sure? It was never this bad before.  

D: As I said, I think a lot of the problem is the heat and the serious air pollution 

we are having right now. The heat will pass and the high pressure system causing the 

stagnant air will move on. Once those two things happen, I think you will feel a lot 

better.  

P:  I see. I agree with you. 

D: Remember; call if you have any problems or if the medication isn’t 

controlling your symptoms.  

P:  Okay, I will. Thanks for everything and I’ll see you in two months.  

D:  Good-Bye. Call me if you have any complications.  

P:  Of course, thanks for the heads-up.  

Отже, в результаті аналізу функціональних типів діалогів, ми дійшли 

висновку, що для певної структурної фази медичної консультації характерні 

такі типи діалогів: діалог-розпитування та діалог-обмін думками (див табл. 1.4). 

Наступне завдання полягає у визначенні основних передумов 

ефективності навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, чому й буде присвячено 

підрозділ 1.3.  
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1.3. Основні передумови ефективності навчання англомовногֺо професійно 

орієнтованоֺго діалогічногֺо мовлення майбутніх лікарів загальної 

практики 

 

Сьогодення нагально вимагає істотного перегляду традиційних освітніх 

парадигм, які на теперішній момент виявляються непродуктивними в плані 

забезпеченнֺя розвитку сучасного освітнього середовища. Зараз світ стає 

полікультурֺним, а основними тенденціями сучасної освіти є її гуманізація і 

гуманітаризֺація, креативністֺь, інформатизаֺція, діалогічна взаємодія тощо. В 

Україні теж відбуваєтьсֺя становлення нової системи освіти, яка зорієнтованֺа на 

входження в єдиний світовий освітній і інформаційнֺий простір [42]. 

 В Рік англійської мови в Україні іншомовна освіта набуває особливого 

статусу. Через іноземну мову створюється ефективна основа для міжнародного 

та міжкультурного взаєморозуміння [166].  

Переосмислюֺється і концепція мовної освіти, в тому числі й для 

медичних ВНЗ, в яких процес викладання АМ має певні особливості. Саме з 

цих позицій спробуємо виділити основні передумови ефективності навчання і 

проаналізувֺати можливості їх реалізації в процесі навчання майбутніх лікарів 

ЗП АПОДМ.  

Однією з головних передумов виступає інтегроване навчання на основі 

міжпредметних зв’язків та професійна спрямованість навчання ІМ [3, 9, 11, 

51, 66, 76, 84, 85, 102, 109, 155, 157, 159, 160, 169, 171, 221]. Сучасні програми 

[189, 190, 193] чітко орієнтують на вивчення не загальної АМ, а на розширення 

професійної компетентноֺсті за допомогою АМ. Метою навчання АМ у 

медичних ВНЗ є досягнення студентами рівня за шкалою CEFR [285], 

достатнього для практичного використаннֺя АМ в їхній майбутній професійній 

діяльності. Водночас професійно орієнтоване навчання АМ студентів медичних 

спеціальностей не зводиться лише до вивчення «мови для спеціального 

вжитку».  
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Сутність професійно орієнтованого навчання АМ майбутніх лікарів ЗП  

передбачає її інтеграцію з фаховими навчальними дисциплінами для набуття 

студентами фахових знань, а також формування професійно значущих якостей 

особистості студентів при вивченні АМ [3, 148, 169]. Ми припускаємо, що 

особливої актуальностֺі набуває професійно орієнтований підхід до навчання 

іноземних мов студентів медичних ВНЗ. 

За П. Образцовим, професійно орієнтоване навчання ґрунтується на 

врахуванні потреб студентів у вивченні ІМ, що диктується особливостяֺми 

їхньої майбутньої професії (у нашому випадку – лікаря ЗП), спеціальносֺті 

«Лікувальна справа», напряму підготовки 1201 «Медицина». В цьому випадку 

ІМ, як необхідна умова успішної професійної діяльності сучасного студента – 

майбутнього лікаря ЗП, виступає засобом підвищення його професійної 

компетентності й особистісноֺго розвитку. Головна і кінцева мета професійно 

орієнтованоֺго навчання АМ – забезпечити практичне володіння студентами 

АМ, як засобом формування і формулювання думок з метою спілкування у 

професійному середовищі [169, с. 3-6].  

Л. Алексєєва акцентує, що навчальний курс «Іноземна мова» будується з 

опорою на конкретні професійно значущі цілі й завдання студентів. Це 

знаходить відображеннֺя у відборі й організації дидактичного матеріалу, а 

також у формуванні й розвитку мовленнєвих навичок і вмінь, які необхідні для 

майбутньої професійної діяльності [3, с. 14-16]. Відтак, співпраця між мовними 

і клінічними кафедрами сприяє можливості чітко вираженої цільової орієнтації 

змісту мовного навчання для майбутньої спеціальності, більш кваліфіковаֺного 

відбору дидактичного матеріалу.  

До специфічних особливостеֺй професійно орієнтованоֺї іноземної мови 

Л. Алексєєва відносить: «залежність структури курсу від цілей навчання; опора 

на базові знання студенів загальної іноземної мови як основу набуття ними 

фахових знань та вмінь професійногֺо спілкування; орієнтація змісту курсу на 

конкретну професійну галузь; динамічність процесу розроблення й коригування 

навчальної програми курсу залежно від змінних умов навчання» [3, с. 15-16].  
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Виходячи із зазначеного вище, робимо висновок про те, що методика 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ має максимально враховувати 

специфіку спеціальності у змісті навчання АМ. Це передбачає спеціально 

відібрані:  

1) уміння АПОДМ, які є необхідними для вирішення зазначених 

комунікативних завдань у типових ситуаціях спілкування лікаря ЗП з 

пацієнтом;  

2) лексика із великою часткою фахових термінів;  

3) спрощені синтаксичні структури (наявність еліптичних та стягнених 

форм) для вживання в усному ДМ;  

4) типові мовленнєві формули та кліше, що використовуються лікарем та 

пацієнтом для висловлення відібраних комунікативних намірів;  

5) автентичні аудіо- та відеоматеріали, що є базою для розвитку вмінь 

АПОДМ;  

6) комунікативні завдання, що максимально наближені до реально 

життєвих та мають професійну значущість для майбутніх лікарів ЗП;  

7) типові ситуації комунікації лікаря із пацієнтом засобами АМ. 

Наступною тенденцією навчання АПОДМ виступає метод ділової гри 

(ДГ) [9, 23, 38, 51, 54, 63, 89, 98, 151, 160, 171, 219, 233], яка уможливлює 

включення до процесу навчання моделі майбутньої професійної діяльності 

лікаря ЗП. ДГ трактується науковцями [2, 239] як різновид  дидактичної гри, що 

використовується в процесі навчання професійного спілкування. 

М. Доможирова визначає ДГ як технологію, засіб та  метод фахової 

підготовки, яка реалізується через комплекс ситуацій професійного 

спілкування, використовується для навчання та контролю групової роботи [65, 

с. 68–85].  

Як зазначає Л. Волкова, в процесі ДГ відбувається діалог на 

професійному рівні, обґрунтування різних думок і позицій, взаємна критика 

гіпотез і пропозицій, що веде до засвоєння не лише нових знань та чітких 

уявлень, але й допомагає набути досвід вирішення професійних завдань, 
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формує ціннісні орієнтації майбутніх спеціалістів, сприяє виробленню системи 

їхніх власних переконань [43, с.3-5]. 

О. Тарнопольський характеризуֺє ДГ як один з перспективних шляхів 

підвищення ефективностֺі навчального процесу у вищій школі, якості фахової 

підготовки студентів. За цим автором, навчальна  ДГ є «змодельованою та 

педагогічно організованֺою навчально-пізнавальною, науково-дослідною, 

професійно-виробничою діяльністю, що забезпечує формування соціального та 

професійногֺо досвіду особистостіֺ» [219].  

С. Коломієць [99, с. 5-7] розмежовує поняття «рольова професійно 

орієнтована гра» та «ділова гра». Згідно цієї дослідниці, «рольова професійно 

орієнтована гра» є «діяльністю з оволодіння професійно орієнтованим 

спілкуванням АМ, в якій поєднуються ігровий, навчальний і професійний 

компоненти» з наголосом на типові комунікативні ситуації та ролі. Відмінність 

рольової професійно орієнтованої гри та ДГ полягає в її кінцевому результаті 

[99, с. 5-7].  

ДГ будується за урахуванням таких загально дидактичних принципів: 

активності, проблемностֺі, новизни, організації самостійної пізнавальноֺї 

діяльності студентів, урахування їхніх індивідуальֺних особливостеֺй, 

імітаційногֺо моделювання [100, с. 106-107, 160, с. 23-24].   

Розрізняють такі типи ділових ігор, що охоплюють увесь діапазон 

ситуацій професійногֺо спілкування: гра-співробітництво (досягнення 

домовленостей), гра-змагання, гра-конфлікт, кожна з яких вирізняєтьсֺя 

специфікаціֺєю цілей, на досягнення яких спрямовані зусилля студентів. ДГ 

може бути одностороннֺя, коли всі гравці прагнуть до досягнення єдиної певної 

мети (гра-співробітництво); двостороння, коли всі протиборчі сторони 

намагаються вирішити ситуацію на свою користь (гра-конфлікт); 

багатостороֺння, коли доводиться організовувֺати складні взаємодії гравців з 

конкуруючимֺи і взаємовиклюֺчними інтересами (гра-змагання) [54, 233, c. 186-

187]. 
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Л. Волкова наголошує, що головною особливістю ДГ є здатність до 

моделювання процесу професійної діяльності, зокрема, умов та специфіки 

конкретних ситуацій, що сприяє розвитку творчого професійного мислення 

майбутніх фахівців та формуванню у них практичних умінь і навичок. Саме ця 

особливість ділової гри характеризує її як «ділову» та відрізняє від інших 

методів активного навчання [43, с. 6-8]. 

А. Вербицький виділяє таки функції ДГ, як організаційної форми 

професійно орієнтованого навчання: формування у майбутніх фахівців 

цілісного уявлення про професійну діяльність у її динаміці; набуття студентами 

як предметно-професійного, так і соціального досвіду, прийняття 

індивідуальних і спільних рішень; розвиток професійного теоретичного й 

практичного мислення; формування пізнавальної мотивації; забезпечення умов 

стимулювання професійної мотивації [38, с. 142-144]. 

У нашому дослідженні предметом ДГ виступає діяльність лікаря під час 

прийому пацієнта з певним діагнозом (моделюється такий вид професійної 

взаємодії: лікар – пацієнт). ДГ, що моделює клінічні ситуації, передбачає 

відтворення студентами реальних дій лікаря з діагностики, призначення 

лікування або профілактикֺи захворюваннֺя. Для участі в ДГ, окрім оволодіння 

певним мовленнєвим матеріалом, студенти повинні знати основні симптоми 

захворюваннֺя, вміти аналізувати результати основних і додаткових методів 

дослідження та діагностики,  залучати пацієнта до співпраці для встановлення 

остаточного діагнозу. 

Відтак, ми вважаємо, що впродовж ДГ студенти, в процесі навчання 

АПОДМ, повинні застосувати свої: 1) фахові знання з діагностики різних 

хвороб; 2) операційні вміння, наприклад, з методики обстеження хворого; 3) 

правову компетентніֺсть, наприклад, щодо ведення медичної документаціֺї, 

(заповнення амбулаторноֺї картки, написання історії хвороби).  

Таким чином, з одного боку, студенти виконують ролі в типових 

ситуаціях комунікації «лікар – пацієнт», що моделюються ДГ, та розвивають 

при цьому провідні для них фахові вміння; з іншого боку, відбуваєтьсֺя 
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розвиток умінь АПОДМ, що забезпечуютֺь виконання функцій медичного 

спілкування, що визначені нами вище.  

Отже, основними перевагами використаннֺя ДГ в процесі навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ вважаємо такі:  

1) наближення навчального процесу до умов професійної діяльності 

майбутніх лікарів ЗП;  

2) інтенсифікація навчального процесу за рахунок участі в ДГ всіх 

студентів групи, де формуються навички роботи в команді;  

3) підвищення рівня навчальної мотивації студентів при вивченні АМ;  

4) подолання психологічного та лінгвокультурного бар’єрів спілкування.  

Саме ці переваги роблять ефективним використаннֺя ДГ під час навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ.  

Огляд низки праць педагогів [34, 35, 52, 72, 81, 86, 106, 144, 160, 171, 257, 

264, 275] дозволяє виявити ще одну ключову тенденцію іншомовної підготовки 

для студентів немовних спеціальностей  –  освітньої  автономії,  яка  

реалізується  в  умовах  безперервності, наступності відповідно до тези, 

проголошеної в ЗЄР  [70] –  «вивчення іноземної мови впродовж усього життя».  

Поняттю «автономія» приділяється значна увага в публікаціях 

вітчизняних науковців (Г. Бурденюк [34], Н. Коряковцева [106], 

Т. Левченко [138], О. Соловова [213] та ін.) та зарубіжних дослідників 

(L. Dikinson [257], D. Gardner [264], D. Little [275]). 

 Розглянемо основні підходи, згідно яких науковці розглядають освітню 

автономію студента. Представники інформаційного підходу [257, 264, 275, 276] 

визначають психологічнֺу готовність особистості до автономного оволодіння 

АМ з позиції її інтелектуалֺьних здібностей пам’яті, уваги та рівня розвитку 

технічних можливостей.  

Представникֺи конструктивного підходу [154, 226] пов’язують проблему 

формування автономного студента з внутрішніми мотивами організації його 

пізнавальноֺї діяльності, а також рівнем розвитку вольових якостей і 

відповідальֺності.  
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Згідно гуманістичного підходу [106, 138] визначають центральним 

психологічним механізмом розвитку освітньої автономії студента самостійність 

і продуктивність його мислення. 

Названі підходи забезпечують підґрунтя для вирішення питання про 

формування освітньої автономії студента з позиції його психологічної і 

стратегічноֺї підготовки для оволодіння знаннями, навичками та вміннями без 

прямого контролю з боку викладача.  

У науковій літературі розглядаються різні підходи до класифікаціֺї рівнів 

навчальної автономії студентів. Так, Т. Тамбовкіна розрізняє напівавтоноֺмію, 

частково залежну та повну автономії [217, с. 82-84].  

О. Тарнопольський та С. Кожушко [218, с. 54-58] виділяють такі рівні 

автономії: нульову автономію (повна залежність навчального процесу від 

викладача); групову автономію (робота студентів у парах, малих групах та 

всією групою); повну автономію (право студентів самостійно ухвалювати 

рішення стосовно цілей, змісту та методів навчання). 

З досвіду нашої роботи треба зазначити, що невелика кількість студентів 

має схильність і усвідомленнֺя необхідностֺі самостійногֺо навчання. Проведене 

нами опитування студентів  медичного факультету № 1 ВНМУ ім. М. Пирогова 

свідчать, що більшість з них звертається до самостійногֺо навчання в тому разі, 

коли очевидно, що важливу кінцеву мету неможливо досягнути в інший спосіб. 

Відсутність мотивації до роботи в режимі самонавчаннֺя і самоконтролֺю 

призводить до того, що необхідні навички такої роботи у студентів медичних 

факультетів є недостатньо сформовані. Відтак, перехід до автономного 

навчання має відбуватис поступово. 

Н. Саєнко виокремлює такі етапи поступового переходу до автономного 

навчання: 1) студент працює самостійно протягом спеціально організованֺого 

фрагменту аудиторного заняття і в разі необхідностֺі звертається за 

консультатиֺвною допомогою до викладача. При цьому, викладачеві слід 

забезпечити студентів необхідним матеріалом, пояснити суть та мету завдання, 

познайомити їх з принципами роботи в групі; 2) студент навчається самостійно 
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протягом цілого заняття, в кінці заняття спільно з викладачем та студентами 

групи проводиться обговорення і аналіз успішності самостійної роботи 

кожного; 3) студенти працюють незалежно від групи під час періоду, 

призначеногֺо для самостійної роботи [199, с. 262-266].  

Зважаючи на викладене вище, ми визначаємо навчальну автономію в 

процесі навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП як самостійну навчально-

пізнавальну діяльність, у процесі якої майбутні лікарі ЗП працюють самостійно 

з дібраним викладачем дидактичним матеріалом для досягнення мети 

відповідного навчання, яку формулює викладач. При цьому студенти 

використовуֺють запропоноваֺні прийоми, методи і засоби навчання. 

Самостійнісֺть майбутніх лікарів ЗП, перш за все, проявляєтьсֺя у можливості 

планувати свою навчальну діяльність, виконувати практичні завдання у 

зручний для них час, здійснювати самоконтролֺь. Після виконання роботи 

студенти звітують перед викладачем за результати своєї навчальної діяльності.  

Щоб поступово розвивати у майбутніх лікарів ЗП навчальну автономію 

ми будемо організовувати самостійну роботу студентів таким чином:  

1) забезпечувати творчий та проблемний характер комунікативֺних 

завдань відповідно до запропоноваֺної системи вправ;  

2) використовувати автентичні фахові матеріали, аудіовізуалֺьні засоби, 

Інтернет-ресурси;  

3) створювати такі комунікативні ситуації, які викликають у студентів 

бажання продемонстрֺувати свої здібності у ході продукуваннֺя власних 

діалогів;  

4) інформувати студентів про результати їхніх досягнень у ході 

самостійного виконання розробленої системи вправ. 

Окрім інтегрування профільного навчання із професійною орієнтацією 

вивчення ІМ, застосування ДГ, поступового розвитку в студентів бажання 

вивчати АМ упродовж свого професійного життя, розглянутих вище, вважаємо 

за доцільне торкнутися і перспектив використання освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в навчанні майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 
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Використанню ІКТ у навчанні професійно орієнтованої іноземної мови 

присвячені численні праці зарубіжних [9, 51, 144, 149, 156, 224, 238, 249, 274, 

279, 284] та вітчизняних дослідників [30,  60,  67,  91, 94, 102, 104, 145, 147, 155, 

160, 171, 181,  203, 229, 235]. 

Використання ІКТ відкриває для вивчення АМ нові можливості, серед 

яких більша наочність через використаннֺя звуку та анімації, різноманітнֺі 

прийоми візуалізаціֺї вимови, інтенсифікаֺція та індивідуаліֺзація навчального 

процесу, доступ до фахових джерел та словників різних типів, комунікація з 

носіями мови засобами мережі Інтернет тощо [155, 160, 171].  

Мультимедійֺні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття 

студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, 

статичні фотографії та аудіозаписи, створюючи «віртуальну реальність» 

справжнього спілкування. Доведено, що застосуваннֺя мультимедійֺних 

матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а 

рівень запам’ятовування через одночасне використаннֺя зображень, звуку, 

тексту зростає на 30-40 відсотків [229, с. 134-138]. 

Нами виокремлено та систематизоֺвано основні соціальні сервіси, які, на 

нашу думку, можуть бути використані при навчанні майбутніх лікарів ЗП. Вони 

наведені в табл. 1.5 

Таблиця 1.5 

Інформаційні сервери для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

Назва інформаційнֺого сервісу Призначення 

1 2 

Google 

https://www.google.com.ua/ 

Найбільша пошукова система, яка надає 

багато додаткових послуг та поєднує значну 

кількість корисних веб-ресурсів 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/ 

Відеохостинг, що пропонує послуги 

розміщення відеоматеріֺалів з можливістю 

додавання, перегляду, обміну та 

коментування відеозаписів 
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Продовження таблиці 1.5 

Lingvo 

http://www.lingvo.ua/ 

Он-лайн сервіс, який дозволяє отримати 

переклад слів та фраз на 20 іноземних мовах. 

Для АМ сервіс Lingvo пропонує понад 50 

сучасних словників за різною тематикою 

Multitran 

http://www.multitran.com/ 

 

Он-лайн словник, що містить єдину базу 

даних (понад 6 мільйонів термінів). 

Ззареєстроваֺні користувачі мають змогу 

додавати свої терміни та власні варіанти їх 

перекладу 

Wikipedia 

https://www.wikipedia.org/ 

 

Відкрита багатомовна он-лайн енциклопедіֺя, 

яка містить понад 30 мільйонів статей з 

різної проблематики 

 

Skype 

https://www.skype.com/ 

 

 

Програмний продукт, що використовуֺється 

для обміну текстовими та голосовими 

повідомленнֺями он-лайн. Також система 

дозволяє зв’язуватися з користувачаֺми 

стаціонарниֺх мереж зв’язку та безкоштовно 

обмінюватисֺя файлами. 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/ 

 

Суспільна соціальна мережа, яка призначена 

для пошуку і встановленнֺя ділових 

контактів та орієнтована на професійні 

групи. Налічує понад 225 мільйонів 

користувачіֺв, що представляюֺть 150 

професійних галузей. Сайт доступний на 20 

мовах та розповсюджеֺний у 200 країнах 
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Продовження таблиці 1.5 

 

Edmodo 

 

https://www.edmodo.com/ 

 

Платформа для групового навчання, яка 

надає такі можливості, як написання 

слухачами письмових творів, дозволяє 

проводити мобільне навчання, наукову 

діяльність, навчання на базі проектів, ділові 

ігри, дискусії в реальному часі, мовленнєву 

практику, забезпечує спільне викладання, 

контролює правильне використаннֺя 

граматики, забезпечує зворотний зв’язок між 

студентом та викладачем, має віртуальний 

центр управління 

 

Wikispaces 

https://www.wikispaces.com/ 

Платформа для створення віртуальних 

навчальних груп на базі Вікіпедії, структуру 

та зміст матеріалів якого користувачі 

можуть змінювати як самостійно так і 

спільно. Налічує близько 1 мільйона  

користувачіֺв 

Fuze Meeting 

https://www.fuze.com/ 

 

Платформа для онлайн-спілкування за 

допомогою відео-конференцій, яка також 

дозволяє користувачаֺм обмінюватисֺя 

контентом через комп’ютери та мобільні 

пристрої 

Cambridge Audio Dictionary 

http://dictionary.cambridge.org/ 

 

Аудіо-словник, який он-лайн дозволяє 

перевірити правопис, транскрипцію слова чи 

терміну, з можливістю його звукового 

супроводу. Пропонує два варіанти звукового 

представлення (британська та американська 

англійська мова) 
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Продовження таблиці 1.5 

Visual Dictionary 

http://www.visualdictionary.com/ 

Візуальний он-лайн словник, в якому 

матеріал розподілений по тематичних 

рубрікаторах. Представляє візуалізацію та 

аудіо супровід 

Pinterest 

https://www.pinterest.com/ 

 

Соціальний сервіс, фотохостінг, який дає 

можливість користувачам додавати в режимі 

онлайн зображення та розміщувати їх у 

тематичні колекції. Мета сайту -об’єднати 

весь світ за допомогою речей, які їм цікаві 

 

Використовуючи вищезазначені інформаційнֺі сервери мережі Інтернет та 

інтегруючи їх у процес навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ можна 

вирішити цілу низку завдань.  

Стосовно АПОДМ майбутніх лікарів ЗП такими завданнями вважаємо:  

1) забезпечити та збагатити навчальний процес новими автентичнимֺи 

фаховими матеріалами; 2) забезпечити студентів аудіовізуальними матеріалами 

під час занять, найголовнішֺе, під час СРС з метою поступового переходу до 

навчальної автономії; 3) поповнити словниковий запас студентів, як активною 

так і пасивною лексикою та медичною термінологією; 4) формувати стійку 

мотивацію до вивчення АМ та англомовного професійного спілкування. 

На особливу увагу під час навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

заслуговує використаннֺя сайту Національноֺї служби охорони здоров’я 

Великобритаֺнії [324].  

Сайт уміщує кілька розділів: Medical Advice, Health A-Z, Live Well, Care 

and Support, Health News та Medical Videos. Розділ Live Well пропонує безліч 

статей з різних фахових тем, поради та інформацію про те, як зберегти і 

підтримуватֺи своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.  

У розділі Health A-Z розміщено інформацію про різні хвороби і їх 

лікування. У рубриці Medical Advice студенти мають змогу по симптомах 
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визначити хворобу, відправити e-mail та отримати відповіді на питання. Сайт 

пропонує великий вибір статей про сучасні наукові дослідження і актуальні 

медичні проблеми.  

У рубриці Medical Videos представленֺі відеоматеріֺали стосовно різних 

хвороб, нових лікувальних методик, конференцій за участю провідних лікарів 

світу, порад щодо невідкладноֺї допомоги, грудного вигодовуванֺня немовлят, 

проведення запланованоֺї вакцинації, профілактикֺи вірусних захворювань. 

 

 

Рис. 1.1 Скріншот сайту Національноֺї служби охорони здоров’я 

Великобритаֺнії 

На основі аналізу основних передумов ефективності навчання 

англомовного професійно орієнтованоֺї ДМ, робимо висновок про необхідністֺь 

їх застосуваннֺя під час навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. Тому, як вони 

застосовані в розробленій нами методиці навчання, присвячений розділ 2 

нашого дослідження.  

Результати розділу 1 висвітлено в публікаціях [113, 118, 119, 121, 123, 

124, 125-130]. 
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Висновки до розділу 1 

У першому розділі нашого дослідження ми здійснили аналіз сучасного 

стану і головних проблем навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ та окреслили 

шляхи їх подолання; дослідили структурно-композиційні та лінгвостилістичні 

особливості АПОДМ лікарів ЗП; виділили комунікативні функції, які 

характерні для діалогічної взаємодії лікарів ЗП з пацієнтами; визначили основні 

передумови ефективності навчання англомовної фахової комунікації для 

майбутніх лікарів ЗП. 

До основних проблем навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП слід 

віднести такі: занизький рівень стартової мовної підготовки студентів медичних 

ВНЗ; недостатній рівень мотивації, невідповідність змісту, методів та засобів 

навчання АПОДМ; обмежена кількість годин на вивчення АМ.  

Комплексне рішення зазначених проблем дозволить досягти позитивного 

результату у разі: а) осучаснення навчально-методичного й навчально-

практичного забезпечення процесу навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП; 

б) ефективної організації СРС з використанням автентичних аудіовізуальних 

матеріалів; комп’ютерних програм; інформаційних баз даних; Інтернет-ресурсів 

з поступовим переходом до навчальної автономії студента; 

в) міждисциплінарній співпраці між кафедрами медичного ВНЗ; г) підвищення 

рівня мотивації студентів з виконанням творчих та проблемних завдань в 

ігровій формі; д) запровадження факультативних курсів з метою поглиблення 

знань з АПОДМ; е) системної організації підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП; ж) постійного моніторингу 

іншомовної підготовки студентів медичних ВНЗ.  

Важливими психологічними ознаками АПОДМ лікарів ЗП є: 

ситуативність, реактивність, двосторонній характер, емоційність, зверненість, 

спонтанність.  

Основними комунікативними функціями, характерними для АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП є: інформативна, перцептивна, інтерактивна, спонукальна, 

координаційна, емотивна, фатична.  
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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 речень; 

великої кількості абревіатур; набором фразеологізмів та ідіом для формального 

і неформального спілкування у медичній галузі. 

Запропоновано авторське визначення англомовного медичного 

професійного діалогу. Англомовний медичний професійний діалог – це 

складний, багатоплановий процес становлення і розвитку контактів між лікарем 

та пацієнтом, породжуваний потребами професійної медичної діяльності, що 

охоплює сприймання й розуміння потреб хворої людини, обмін інформацією, 

організацію ефективної стратегії взаємодії між лікарем та пацієнтом. 

Вищезазначений діалог складається з послідовних реплік та включає 

мовленнєві утворення та екстралінгвістичні ознаки, які забезпечують адекватне 

розуміння повідомлюваної інформації упродовж медичного обстеження.  

Комунікація лікаря здійснюється на трьох рівнях: вербальному, 

паралінгвістичному та невербальному, які взаємодіють між собою в процесі 

спілкування лікаря з пацієнтами та родичами пацієнтів. На вербальному рівні 

лікар безпосередньо здійснює огляд пацієнта та надає відповідні рекомендації з 

приводу лікування; на паралінгвістичному рівні лікар отримує інформацію за 

допомогою міміки, жестів, погляду. Невербальний рівень представлений 

обстеженням пацієнта за допомогою медичних інструментів (аускультація, 

вимірювання тиску та температури). 

Медична консультація складається з таких основних структурних 

елементів: контактна фаза (початок медичної консультації); орієнтаційна фаза 

(з’ясування причини візиту та виявлення скарг хворої людини); аргументаційна 

(постановка діагнозу, призначення лікування); корекційна (досягнення згоди та 

завершення консультації). 

Навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ доцільно здійснювати на основі 
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таких функціональних типів діалогів як діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками з урахуванням мовних особливостей професійного ДМ лікарів ЗП та 

структурних фаз медичної консультації Для контактної та орієнтаійної фаз 

медичної консультації притаманний односторонній діалог-розпитування з 

елементами пояснення; для аргументаційної фази – двосторонній діалог-

розпитування з елементами пояснення; на етапі завершення консультації – 

діалог обмін думками.  

Основними передумовами ефективності навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ є: запровадження ДГ як ключової організаційної форми відповідного 

навчання АПОДМ; поступовий перехід до навчальної автономії студентів, 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ.  

Викладені теоретичні положення покладені в основу розроблення 

методики навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

 

У другому розділі визначено зміст навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ, уточнено критерії добору дидактичних матеріалів для навчання 

АПОДМ. Наведено підсистему вправ з використанням АКС «AUVIS» та 

описано модель організації  процесу навчання АПОДМ студентів зазначеного 

напряму.  

 

2.1. Зміст навчання англійського професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення майбутніх лікарів загальної практики 

 

У методиці навчання іноземної мови проблема визначення змісту 

навчання АМ в нелінгвістичних ВНЗ набуває зростаючої актуальності, 

теоретичної та практичної значущості. Про потребу в оновленні змісту 

навчання іншомовної фахової комунікації студентів немовних спеціальностей, 

відповідно до сучасних вимог суспільства, йдеться у багатьох працях як 

вітчизняних так і зарубіжних вчених.  

Різні складові змісту навчання професійно орієнтованого говоріння 

студентів немовних спеціальностей вивчали вітчизняні та зарубіжні 

дослідники, зокрема: В. Беспалько [17], О. Биконя [20], І. Бім [21], 

Н. Бориско [30], М. Вайсбурд [36], Н. Гальскова [49], Л. Гаспарян [51], 

Я. Дьячкова [66], К. Єфремова [68], С. Кіржнер [91], І. Коломієць [98], 

С. Коломієць [99], О. Конотоп [103], Т. Коробейнікова [104], 

Л. Котлярова [108], Г. Кравчук [109], Л. Личко [143], Л. Максименко [151], 

О. Метьолкіна [160], М. Озерова [170], Я. Окопна [171], Є. Пассов [180], 

Г. Рогова [195], Л. Сажко [200], І. Самойлюкевич [201], І. Сімкова [205], 

В. Скалкін [206], О. Тарнопольський [219], В. Черниш [230], І. Чірва [232], 
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С. Шатілов [234], Т. Дадлі-Еванс (T. Dudley-Evans) [259], Дж. Грін 

(J. Green) [266],С. Торнбері (S. Thornbury) [286], Дж. Хармер (J. Harmer) [267], 

Т. Хатчинсон (T. Hutchinson) [270] та інші. 

Проведений нами аналіз програмних документів з АМ для немовних ВНЗ 

[172, 173, 189, 190, 193], зокрема медичних, засвідчує відсутність чітко 

визначеної номенклатури знань, навичок і вмінь, необхідних студентам 

медичних спеціальностей для здійснення професійної діяльності у типових 

ситуаціях професійного спілкування АМ. У нормативних документах 

медичного ВНЗ (Освітньо-кваліфікаційна характеристика [172] та Освітньо-

професійна програма [173]), призначених для майбутніх лікарів, зазначено, що 

іншомовна комунікативна підготовка майбутніх лікарів включає професійне 

володіння АМ, як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах 

професійного спілкування. Згідно з варіативною частиною ОКХ напряму 

підготовки 1201 «Медицина» випускник медичного ВНЗ за спеціальністю 

«Лікувальна справа» згідно до фундаментальної та професійної підготовки 

може брати участь в профілактичній, діагностичній, лікувальній, 

реабілітаційній, психолого-педагогічній, організаційно-управлінській та 

науково-дослідницькій напрямах професійної діяльності [173, с. 5-11].  

Серед основних вмінь майбутнього лікаря ЗП слід виділити такі, які 

необхідні для контакту і діалогічної взаємодії лікаря з пацієнтами, родичами 

хворого, колегами, медичним персоналом, а саме: 1) чітко та логічно 

висловлювати свої думки і переконання; 2) аргументувати, аналізувати та вести 

бесіду на різних рівнях діалогічної взаємодії (в парі, групі, колективі); 3) 

використовувати невербальні засоби спілкування (міміка, жести, контакт очей, 

пози); 4) бути готовим до співробітництва та вирішення конфліктів; 5) 

проявляти толерантність, гнучкість та культуру мовлення; 6) долати бар’єри 

спілкування. 

Вище зазначені чинники зумовлюють невідкладність спеціальної 

англомовної підготовки студентів медичних спеціальностей до участі в 

англомовному професійно орієнтованому спілкуванні через реалізацію 
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комунікативно-діяльнісного й професійно орієнтованого підходів, важливість 

яких підтверджують як вітчизняні [66, 76, 102, 151, 160-162, 164, 171, 219, 221] 

так зарубіжні науковці [3, 68, 169, 250, 263, 265, 270].  

Отже специфіка АПОДМ майбутніх лікарів ЗП вимагає значної уваги до 

проблеми змісту навчання, що дозволяє здійснити відбір дидактичного 

матеріалу й тематико-ситуативного змісту. Для визначення змісту навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, слід розглянути детальніше поняття «зміст 

навчання» та його складники. У зв’язку з різними підходами до трактування 

змісту навчання ІМ, єдиного тлумачення цього поняття не існує.  

Під змістом навчання іншомовного професійно орієнтованого 

спілкування розуміють обумовлені природою спілкування його складові, 

якими повинен оволодіти студент у процесі навчання [49, с. 123].  

За В. Скалкіним зміст навчання – це не просто перелік компонентів, а 

багаторівнева категорія, що сама визначає іншомовну мовленнєву компетенцію, 

розділив її на декілька рівнів. Верхній рівень займає процес оволодіння 

системою знань, навичок та вмінь. Другій рівень – це мовний матеріал і тексти. 

Третій рівень містить у собі значення, суть мовних знаків, зміст текстів [206, с. 

47]. 

Н. Гальскова вирізняє у змісті навчання ІМ такі складники: сфери 

комунікативної діяльності, теми, ситуації, комунікативні та соціальні ролі, 

мовленнєві дії та мовленнєвий матеріал; мовний матеріал, правила оформлення 

і навички оперування ним; уміння, що забезпечують культуру спілкування з 

носіями мови; систему знань про національно-культурні особливості країни, 

мова якої вивчається; навчальні і компенсаційні вміння [49, с. 124-126].  

За Л. Алексєєвою, зміст навчання професійно орієнтованої ІМ включає 

мовний матеріал, системні знання про іноземну мову, навички й уміння, 

мовленнєвий матеріал (мовленнєві зразки, формули й кліше, сфери, теми, 

ситуації спілкування, зразки текстів для аудіювання, читання та діалоги-

зразки), навчальні вміння, прийоми навчання, вправи [3, с. 12-15]. 
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Отже, більшість методистів [3, 21, 23, 36, 38, 41, 49, 57, 66, 73, 162, 171, 

200, 203, 205, 206] схиляються до того, що зміст навчання є категорією, яка 

постійно змінюється і розвивається у залежності від цілей навчання, які в свою 

чергу, обумовлені соціальним замовлення, зміст навчання також віддзеркалює 

вікові психологічні особливості як власне студентів, так і їхньої діяльності, від 

змісту навчання залежить мотивація вивчення предмету, зрештою, зміст 

визначає вибір методів та засобів навчання .  

Сьогодні дослідники проблеми змісту навчання діалогічного мовлення 

виділяють два аспекти: предметний, який включає необхідні знання, і 

процесуальний, до складу якого входять усі навички і вміння, необхідні для 

діалогічної інтеракції [49, с. 123-130]. 

Визначимо компоненти, які складають зміст навчання АПОДМ для 

майбутніх лікарів ЗП.  

Предметний аспект складають:  

1) сфери спілкування, теми і ситуації, які зумовлюють предметно-

змістовий план іншомовного мовлення та вибір мовних засобів;  

2) мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, 

орфографічний) та мовні знання (оперування мовним матеріалом);  

3) мовленнєвий матеріал (мовленнєві зразки, аудіо та відеоматеріали);  

4) лінгво-соціокультурні знання (знання про культуру країни, мова якої 

вивчається); 

5) невербальні елементи фахової комунікації (жести, міміка, пози, контакт 

очей).  

Процесуальний аспект включає ті навички та вміння, які необхідні для 

продукування АПОДМ. 

Для конкретизації змісту навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП варто 

розпочати з виокремлення предметних сфер, тем, ситуацій спілкування, 

комунікативних ролей, функціональних завдань і основних цілей відповідно до 

потреб, пов’язаних з професійною діяльністю майбутніх лікарів ЗП. 
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Будь-який вид мовленнєвої діяльності має професійне втілення в сферах 

спілкування. Як зазначає М. Вайсбурд, у ході спілкування комуніканти виступають 

як носії певних соціальних стосунків, що виникають в тій чи іншій сфері діяльності 

і реалізуються в мовленнєвих ситуаціях [36, с. 47] .  

Під сферою спілкування розуміють сукупність однорідних 

комунікативних ситуацій, для яких характерною є однотипність мовленнєвих 

мотивів людини, відношення між співрозмовниками та умови спілкування [49, 

с. 125-126; 206, c. 61; 178]. Сфера спілкування, як компонент змісту навчання 

АПОДМ, визначає характер мовленнєвої діяльності комунікантів, роблячи 

вплив як на норми спілкування, так і на вибір мовних засобів. Говорячи про 

процес навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, нас цікавить, насамперед, 

спілкування фахівців медичної галузі в процесі спільної професійної 

діяльності, тобто, саме в професійній медичній сфері спілкування. Це 

спілкування може відбуватися в різних формах – в усній і письмовій, 

індивідуальній, груповій, а саме: розмови між колегами, медичним персоналом, 

керівництвом, діалоги з пацієнтами, їхніми родичами тощо. Оскільки в основу 

нашого дослідження покладений саме дискретний дискурс (спілкування лікаря 

з пацієнтом), будемо розглядати професійну комунікацію в медичній сфері, яка 

може протікати в поліклініці, на дому, в стаціонарі. 

Наступним компонентом предметного аспекту є теми [49, с. 128-129]. 

Тематичний принцип є одним з основних принципів у методиці навчання 

АМ. Під темою розуміють відрізок реальної дійсності, відображеної в наших 

знаннях і коротко зафіксованої за допомогою мови [155, с. 46-47]. Тема має 

ряд властивостей, які зумовлюють її значущість як компоненту змісту 

навчання ДМ. До цих властивостей можна віднести: можливість 

організовувати і упорядковувати як лексичний матеріал відповідно до змісту 

спілкування, а також весь процес розвитку мовлення в змістовному плані; 

можливість відбирати і організовувати тексти; можливість відбирати і 

організовувати паралінгвістичні джерела інформації [223, с. 13].  
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Ми проаналізували чинну робочу програму з дисципліни «Англійська 

мова» для професійного спілкування у ВНМУ імені Миколи Пирогова, в якій 

представлено детальну класифікацію тем та підтем і відібрали ті теми, на 

основі яких краще починати розвивати в студентів уміння АПОДМ, адже вони 

не складні з точки зору фахового змісту. Отже, для навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП ми відібрали такі теми: «Медична термінологія: 

пропедевтика внутрішніх хвороб», «Медична термінологія: пропедевтика 

дитячих хвороб», «Догляд за хворими». 

Підґрунтя будь-якої сфери спілкування складає певна сукупність 

комунікативних ситуацій [155, с 47]. В. Скалкін визначає комунікативно-

мовленнєву ситуацію як динамічну систему взаємодіючих конкретних факторів 

об’єктивного та суб’єктивного планів, які залучають людину до мовленнєвого 

спілкування і визначають її поведінку в межах одного акту спілкування [207, 

с. 56-57].  

Г. Рогова розглядає комунікативні ситуації як відтворення та імітування 

типових ситуацій реального життя учасників комунікації [195, с 42].  

Л. Гаспарян визначає комунікативну ситуацію через сукупність 

ситуативних змінних умов спілкування: суб'єктів спілкування (адресант і 

адресат); місце і час спілкування; мета спілкування; спосіб спілкування; засоби 

спілкування (вербальні, невербальні паралінгвістичні); відносини між 

суб'єктами спілкування; тональність спілкування [51, с. 80]. 

Виходячи із зазначеного, робимо такий висновок: під час навчання 

майбутніх лікарів  ЗП АПОДМ слід створювати такі комунікативні ситуації, які 

мають професійну значущість та дозволяють розвивати англомовні 

комунікативні вміння у ДМ. Імітування професійної діяльності в навчальних 

умовах відбувається на основі створення комплексу різноманітних ситуацій, що 

випливають із комунікативних потреб майбутніх лікарів. Отже, методичний 

сенс має типова ситуація спілкування лікарів ЗП з пацієнтами. 

Далі складемо перелік типових ситуацій спілкування лікарів ЗП, задля 

чого проаналізуємо реальні ситуації фахового спілкування. Вони відображені у 
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календарно-тематичних планах базових медичних дисциплін у ВНМУ ім. 

М. Пирогова («Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Пропедевтика дитячих 

хвороб», «Анатомія людини», «Догляд за хворими»). На цьому ґрунті нами 

виокремлено комунікативні ситуації, які є типовими і можуть бути покладені в 

основу навчання АПОДМ для майбутніх лікарів ЗП. Це такі типові ситуації як: 

«Первинний огляд пацієнта», «Збір анамнезу», «Встановлення діагнозу», 

«Призначення лікування», які є складниками основної комунікативної ситуації 

«Медична консультація». Наш вибір обумовлений тим, що комунікативна 

ситуація «Медична консультація» являє собою форму і спосіб вирішення цілого 

комплексу типових для професії лікаря проблемних завдань. В якості основи 

для дидактичної розробки типової ситуації «Медична консультація» ми 

використали описаний раніше «Базовий фрейм медичного інтерв’ю» [51, с. 130-

135; 279, с. 24] (Див. Додаток В). 

Комунікативну структуру медичної консультації представлено у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Комунікативна структура медичної консультації 

Етапи медичної 

консультації 

Комунікативні функції, що актуалізуються 

Початок консультації 

- знайомство 

Привітання, збір анкетних даних 

Виявлення скарги 

хворого 

Збір анамнезу захворювання, збір інформації про 

умови життя 

Фізикальне 

обстеження пацієнта 

Повідомлення про наміри лікаря, огляд пацієнта, 

результати обстеження пацієнта 

Встановлення 

діагнозу 

Інформування пацієнта про діагноз, отримання згоди 

на лікування, відповіді на запитання пацієнта 

Призначення 

лікування 

Пояснення схеми лікування, очікуваних наслідків 

перебігу хвороби 

Завершення 

консультації 

Узагальнення інформації, прийняття спільного 

рішення 
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Коротко прокоментуємо кожен з етапів медичної консультації з точки 

зору виконання лікарем ЗП своїх професійних дій та здійснення функцій ДМ. 

На початку консультації лікар знайомиться з пацієнтом та налаштовує 

його на ефективну взаємодію з метою проведення успішної комунікації. Цей 

етап зорієнтований на пацієнта, його думки, уявлення про хворобу, причини та 

перспективи лікування.  

Під час первинного огляду лікар з’ясовує причину звернення пацієнта та 

намагається виявити його основну скаргу. Лікар формує гіпотезу, обираючи з 

різних картин хвороб найбільш прийнятну для подальшої диференціації та 

встановлення діагнозу. Етап первинного огляду зорієнтований на лікаря та на 

виявлення деталей основної скарги пацієнта. Збір інформації про умови життя, 

що вплинули на здоров’я пацієнта, охоплюють медичну та соціальну 

інформацію. Темами спілкування є: можливість прояву алергічних реакцій, 

прийом антибіотиків, попередні захворювання, травми, шкідливі звички.  

Етап фізикального обстеження хворого включає обстеження пацієнта за 

допомогою органів чуття і певних мануальних дій (пальпація – прощупування, 

перкусія – постукування, аускультація – вислухування) дозволяють встановити 

патологічні відхилення. Комунікативною метою даного етапу є збір об’єктивної 

інформації щодо стану пацієнта.  

Етап встановлення діагнозу характеризується інформуванням пацієнта 

про можливий діагноз та залученням пацієнта до прийняття спільного рішення 

щодо лікування. У разі невиліковної хвороби пацієнта найважчою частиною 

медичної консультації на етапі встановлення діагнозу є повідомлення хворого 

про проблему. Це може призвети до погіршення подальшої взаємодії лікаря з 

пацієнтом. 

Етап призначення лікування характеризується інформуванням та 

поясненням лікаря щодо певного медичного препарату, переконанням та 

мотивуванням пацієнта приймати самі ці ліки. При цьому лікар пропагує 

методи лікування та певний спосіб життя (дотримання дієти або фізичні вправи, 

відмова від шкідливих звичок) 
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Завершення медичної консультації є не просто ситуацією мовного 

етикету-прощання,  а й фіксування результату медичної консультації. Вона 

містить узагальнення всіх попередніх етапів консультації та надає впевненості 

пацієнту, що він отримає допомогу від компетентного лікаря-фахівця. 

У певній комунікативній ситуації у комуніканта виникає мотив 

висловлювання, тобто комунікативний намір. Конкретизація мети 

висловлювання в межах певної мовленнєвої ситуації здійснюється за 

допомогою комунікативних намірів. Комунікативний намір визначає роль 

мовця як учасника спілкування та конкретну мету його висловлювання [155, с. 

143]. Для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ релевантним є здійснення та 

актуалізація таких комунікативних намірів:  

- запит інформації – з’ясувати причину звернення хворої людини; 

- вираз інтересу – показати пацієнту, що його здоров’я трубує лікаря; 

- вираз співчуття – при важкому перебігу захворювання проявити 

розуміння;  

- заспокоєння – заспокоїти пацієнта впродовж консультації; 

- порада – надати пораду пацієнту щодо харчування, дієти, способу життя; 

- рекомендація – рекомендувати схеми лікування, ефективні та прийнятні 

для пацієнта; 

- роз’яснення – пояснити значення медичних термінів та препаратів у разі 

потреби; 

- аргументація – аргументувати ту чи іншу схему лікування або 

обстеження; 

- переконання – переконати пацієнта щодо лікування або додаткового 

обстеження; 

- дозвіл – дозволити відміну препарату або припинення дієти; 

- заборона – заборонити палити, надмірне вживання їжї;  

- попередження – попередити про можливі наслідки у разі відмови 

приймати курс лікування, можливості протипоказань та алергічних проявів. 
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Оскільки суб’єктами медичної консультації є лікар та пацієнт, то в ході 

спілкування вони виконують певні комунікативні ролі. Соціальний рівень 

фахової комунікації складають соціально-професійні ролі співрозмовників та 

їхні позиції у загальному процесі діяльності. У навчальній діяльності 

комунікативні ролі співрозмовників виділяються відповідно до реальних умов 

спілкування. Під роллю розуміють поведінку людини, яка визначається її 

професією або обставинами, що спонукають її до певних «типових» стосунків з 

іншими людьми [151, с. 29-32].  

У рамках нашого дослідження ми виокремили такі комунікативні ролі, 

характерні для типових ситуацій професійного спілкування в дискретному 

дискурсі: лікар  – пацієнт; лікар – родичі пацієнта.  

Таким чином, згадані вище складники змісту навчання (сфери 

спілкування, комунікативні ситуації, комунікативні ролі, комунікативні наміри) 

співвідносяться між собою; урахування даного співвідношення сприяє 

ефективному навчанню АПОДМ майбутніх лікарів ЗП. Продемонструємо це 

співвідношення типових комунікативних ситуацій, комунікативних ролей і 

комунікативних намірів майбутніх лікарів  ЗП в межах професійної сфери 

(клінічної) в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Складники змісту навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

Сфери 

спілкування 

Теми 

спілкування 
Типові ситуації 

Комуніка

тивні ролі 

Комунікативні 

наміри 

Професійна 

 

 

Стаціонар, 

поліклініка, 

виклик на 

дому 

Пропедевтика 

внутрішніх 

хвороб 

догляд за 

хворими 

 

 

Медична 

консультація, 

складниками якої 

є: первинний огляд 

пацієнта, збір 

анамнезу, 

встановлення 

діагнозу, 

призначення 

лікування 

 

Л
ік

а
р

-п
а

ц
іє

н
т

 

   Л
ік

ар
-п

ац
іє

н
т 

з’ясувати 

проаналізувати 

оцінити 

аргументувати 

обґрунтувати 

порадити 

попередити 

переконати 

закликати до дій 

узгодити 

узагальнити 
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Продовження таблиця 2.2 

Професійно-

побутова 

 

Стаціонар, 

поліклініка, 

виклик на 

дому, у 

педіатра 

Пропедевтика 

дитячих хвороб 

догляд за 

хворими 

Спілкування з 

родичами пацієнта; 

Профілактика та 

лікування дитячих 

хвороб 

Л
ік

а
р

-р
о
д

и
ч

і 
п

а
ц

іє
н

т
а

 

з’ясувати 

проаналізувати 

оцінити 

представити 

інформацію 

аргументувати 

порадити 

попередити 

переконати 

закликати до дій 

узгодити 

узагальнити 

 

Отже, в таблиці 2.2 підсумовано перший складник змісту навчання 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, а саме предметний аспект, який буде 

покладено в основу для розроблення методики навчання АПОДМ: сфери 

спілкування, теми, ситуації спілкування, комунікативні ролі та наміри. На ці 

сфери, ситуації спілкування, комунікативні ролі й наміри (в межах тем 

«Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Пропедевтика дитячих хвороб», «Догляд 

за хворими») ми будемо орієнтуватись під час розроблення методики навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Наступним складником змісту навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП є 

мовний матеріал та мовні знання.  

Мовні знання передбачають знання лексичних одиниць, правил їх 

вживання, граматичних форм і конструкцій, службових слів, а також медичної 

термінології. Наприклад, знання певних морфем, типових лише для медичної 

англійської мови (суфікси -itis, -osis, -asis,  appendicitis, tuberculosis) та 

скорочень (GP, TB, BP), прийнятих у медичній англійській мові.  



82 

Фонетичний аспект АПОДМ лікарів ЗП представлено, здебільшого, 

інтонаційними моделями із висхідною інтонацією, які є типовими для 

вираження прохання:  

 Come in, ↑please.  

 Open your mouth, ↑please.  

 Your medical certificate, ↑please.  

Лексичний аспект АПОДМ лікарів представлено такими фаховими 

лексичними одиницями:  

1) дієсловами to examine, to treat, to complain, to breathe, to collect, to perform, 

to cough, to gargle, to control, to forbid, to operate, to feel, to ask, to hurt, to 

prescribe, to palpate, to diagnose, to suffer from, etc;  

2) іменниками headache, pain, inflammation, anesthetic, blood test, ailment, 

malady, fever, pulse, chest, wound, patient’s file, remedy, infection, disease, throat, 

symptoms, medications, treatment, hospital etc;  

3) прикметниками sharp, sore, terrible, painful, bloody, nasal, nervous, awful, 

severe, acute, frequent, heavy, cold, weak, febrile, restless etc;  

4) медичною термінологією tonsillitis, myocarditis, bronchitis, diphtheria, 

haemoptysis, dyspnoea, thrombosis, alopesia, nausea, ulcer, cholecystitis etc.  

Граматичний аспект АПОДМ лікарів ЗП представлено такими 

особливостями:  

1) вживання модальних дієслів can (could), must, may, should, have to для 

вираження: можливості (You may stay at home for three days); ввічливості  (Can 

you open your mouth, please); заборони (You must not smoke); поради (You should 

drink warm tea with lemon); необхідності (You have to eat a lot of fruits). 

2) вживання модальних дієслів з умовним способом для вираження 

ввічливого прохання (I’d ask you to follow my advice, please. I would ask you to 

describe the pain in.....I would recommend you...).  

3) вживання пасивного стану дієслова (It’s usually caused by a viral infection. 

Could I be infected then? The patients are examed). 
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4) вживання конструкції «Complex Object» (I want her to take medicine twice a 

day after each meal). 

5) наявність умовних речень (If your test results approve the flu, I will prescribe 

the adequate treatment).  

6) вживання дієприкметників Participle I and Participle II при виявленні 

скарги пацієнта, ознаки симптомів (splitting, spreading, shooting, hurting, relaxed, 

tired, frustrated etc.).  

7) наявність різних типів питальних речень (Can you show me where it hurts?  

Where does it hurt? Is it getting more or less severe? Let’s check your throut, will 

you?). 

8) вживання наказового способу (Don’t worry. Try these pills. Ask me if you 

have any questions). 

Іншим важливим складником змісту навчання майбутніх лікарів АПОДМ 

є знання про ДМ: знання про функціональні типи діалогів (діалог-розпитування, 

діалог-обмін думками), знання про наявність готових мовленнєвих формул, 

правила залучення партнера до спільної праці, підтримка двотороннього 

характеру ДМ [131, с. 88].  

Під час добору мовленнєвого матеріалу для навчання АПОДМ майбутніх 

лікар ЗП, особливого значення набуває номенклатура структурних одиниць 

організації навчального матеріалу. Мінімальною структурною одиницею 

навчання ДМ в сучасній методиці викладання ІМ визначають діалогічну 

єдність  (ДЄ) [151, с. 67, 155, с. 149; 160, с. 48-49, 230].  

Методична цінність ДЄ полягає в тому, що її мовний і мовленнєвий 

матеріал представлено в такий спосіб, як він функціонує в реальному 

міжособистісному спілкуванні носіїв АМ, яка вивчається. Типовими  ДЄ в 

медичному спілкуванні є трикомпонентні трансакції (сегмент спілкування), що 

містять: запит інформації адресатом; передачу запитаної інформації партнером 

по спілкуванню; оцінну реакцію [51, с. 67; 281]. 

Відтак для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП нам слід дібрати ДЄ 

та організувати їхні серії. Нагадаємо, що спілкування лікаря з пацієнтом 
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протікає у чотирьох фазах: контактній, орієнтаційній, аргументаційній та 

корекційній (регулятивній) (див. докладніше п. 1.2.).  

Наведемо приклади серій ДЄ з дібраних нами фахових діалогів лікарів ЗП 

у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Склад діалогічних єдностей фахового медичного діалогу 

Контактна серія ДЄ: 

Good afternoon. How can I help you today? 

I don’t feel very well today. 

That’s too bad. 

How do you feel after treatment? 

Much better.  

Well. 

Орієнтаційна серія ДЄ: 

Can you spare me a few minutes? 

Certainly! Now, what is the matter with you? 

That is just what I want you to tell me. 

Орієнтаційно-аргументаційна серія ДЄ 

Does it hurt here? 

Oh, yes, it does here. 

It’s clear. 

Which eye is bothering you? 

The left one. 

When did the pain start first? 

Yesterday evening. 

I see. 
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Продовження таблиці 2.3 

 Are you troubled with headache? 

Yes, I am. I cannot sleep at night. 

I see. What is your work? 

What should I eat doctor? 

You should eat only light food. 

You can take milk and fresh fruit also. 

I will give you a nerve tonic but the main thing is rest. If you do as I say, you will 

soon be all right. 

Thank you, doctor. I will follow your advice. 

Oh, don’t mention it, please. 

Корекційна (регулятивна) серія ДЄ 

Good night! And let me know how you get on. 

Thank you, doctor. 

I'm hoping to get to the bottom of this soon. 

Thank you, Sir. 

Should I see you again? 

You needn’t. But if the fever persists for more than three days, come and see me. 

Sure. 

Here is the prescription. 

Thank you, doctor. 

You’re welcome. 

 

Як уже зазначалося в п.1.2. АПОДМ майбутніх лікарів ЗП притаманне 

використання питальних речень. Добираючи питальні речення з фахових 

діалогів, ми спиралися на автентичні алгоритми [302, 314, 320, 327] для збору 

анамнезу при виявленні болю або симптоматики захворювання (див. 

додаток Г).  

Наведемо приклад алгоритму SOCRATES [320] у табл. 2.4. 

Використовуючи автентичний опитувальник симптоматики захворювання 
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SOCRATES, лікар впродовж медичної консультації з’ясовує причину звернення 

та отримуює відповіді на запитання, встановлює остаточний діагноз 

захворювання, призначає схему лікування. Лікар, з опорою на опитувальник, 

визначає коли розпочалося захворювання, який характер болю, місце його 

локалізації, тривалість больового синдрому, фактори, які погрішують або 

полегшують біль, оцінює важкість захворювання. Граматичний аспект  

представлений наявністю спеціальних та загальних запитань. 

Таблиця 2.4 

SOCRATES  

автентичний алгоритм для збору анамнезу при виявленні болю 

Site – локалізація болю Where is the pain? 

 

Onset – початок захворювання 

When did the pain start?  

How did the pain start?  

Did it begin suddenly or gradually? 

 

 

Character – характер болю 

What is the pain like?  
Can you describe it?  
What does it feel like? 

 

Radiation – розповсюдження болю 

Does it go (radiate) to any other place?  

Where does it spread to? 

Associations – з чим біль пов'язаний 

Does it affect sleep, appetite, and bowel and 

bladder function?  

Does pain affect mood and sense of well-being?  

Is the pain accompanied by feelings of 

depression or anxiety? 

Time course – тривалість болю 
 

Is the pain always present, or does it come and 

go?  

How often does the symptom occur?  

How long did have you been feeling this pain? 

Exacerbating factors – фактори 
погіршення болю 

 

What (else) makes the pain worse?  

Does it occur after certain activities or in 

certain body positions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severity – важкість захворювання 
To what extent is the symptom felt? 

 

Аналіз фахових діалогів лікарів дозволив виокремити функціональні типи 

діалогів, які є значущими для навчання АПОДМ у межах тем, визначених в 

навчальних програмах з АМ та фахових дисциплін. Це такі діалоги як: діалог-
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розпитування та діалог-обмін-думками. (див. докладніше п. 1.2). Відтак, нами 

було проаналізовано понад 100 діалогів (див. Додаток Ж) та дібрано з них 40 

зразків для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ [289, 290, 298, 301, 305, 

306, 312, 313, 319]. 

Нами було дібрано 30 автентичних аудіо- та відеофрагментів, де 

представлені такі функціональні типи діалогів як діалог-розпитування та 

діалог-обмін думками, структуру яких було вивчено; ці діалоги були покладені 

в  основу навчання студентів професійно орієнтованого спілкування [294, 295, 

296, 303, 311, 315, 321, 323, 325].  

Окрім, власне, автентичних аудіо- та відеофрагментів нами було дібрано 

й креолізовані тексти, предметний зміст яких теж використовується в АПОДМ. 

Так, нами було дібрано 50 креолізованих текстів для здійснення комунікації на 

різних етапах медичної консультації [292, 302, 314, 318, 320, 324, 326].  

Креолізовані тексти  містять ілюстрації, фото, таблиці, схеми, діаграми [5, 

51, 61]. У медичних картах є: результати ладораторних досліджень; схематичні 

зображення  людського тіла і органів для позначення локалізації болю, травми, 

ураженої ділянки; шкали, на яких лікар або хворий позначають інтенсивність 

болю; записи ЕКГ, знімки УЗД (див. додаток Г).   

Ще одним компонентом, який ми вважаємо за доцільне виділити, для 

того, щоб дібрати для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ це країнознавчі 

та лінгвокраїнознавчі знання. Навчання АПОДМ має бути пов’язане з 

вивченням сучасних реалій життя, тобто з оволодінням знаннями про 

економічну, політичну та культурну сферу, традиції і звичаї народу, мова, 

якого вивчається. До того ж країнознавчі знання сприяють розумінню 

менталітету своїх зарубіжних партнерів та уникненню випадків, що можуть 

призвести до непорозумінь у спілкуванні [161, 223].  

Так, майбутнім лікарям слід розуміти, що такі поняття, як staff nurse 

(штатна медсестра), registered  nurse (дипломована медсестра), charge nurse 

(старша медсестра), practice nurse (практикуюча медсестра), scrub nurse 

(операційна медсестра) в англійській і українській мовах не завжди збігаються, 
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тому що в інших країнах медсестри виконують різні функції і мають різну 

освіту і статус. У різних країнах розрізняються також  функції та обов'язки 

таких медичних професіоналів, як лікар загальної практики (general 

practitioner), фізіотерапевт (physical therapist), трудотерапевт (occupational 

therapist), ерготерапевт (ergotherapist), соціальний працівник (social worker), 

рятувальник (paramedic) та ін. 

Наступним складником ЗМІСТУ навчання АПОДМ майбутніх лікарів 

виступають невербальні засоби комунікації [5, 55, 56, 61, 112, 132, 171, 215, 

256, 258, 262, 272, 292, 316]. Вони несуть в собі можливу реакцію одержувачів 

на отриману ними інформацію. Ці знаки складні, оскільки є елементами 

мовних систем, а не окремими ізольованими знаками. Вони існують поряд з 

вербальними засобами спілкування, роблячи їх живими та істинними [171, с. 

40]. 

Л. Гаспарян підкреслює значущість в ході медичного обстеження такої 

соціальної взаємодії як афіліація, яка заключається в потребі та бажанні 

людини бути постійно з людьми, встановлювати і зберігати позитивні взаємини 

з ними. Афіліація передається цілим комплексом засобів невербальної 

поведінки [51, c. 75].  

А. Меграбян під час взаємодії лікаря з пацієнтом виділяє безпосередність 

(immediacy), що включає близьку відстань, пряму поставу тіла, обличчя, нахил 

вперед, тривалий і прямий погляд, позитивні підсилюючі знаки (усмішка, 

приємне обличчя, кивки головою), часту жестикуляцію, відкритість пози, 

дотики [280]. 

Відповідно, до змісту навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП слід 

включити такі групи невербальних засобів іншомовної комунікації: оптико-

кінетичну групу (жести, міміка, рухи тіла); паралінгвістична група 

(вокалізація); екстралінгвістична група (темп, паузи, швидкість мовлення).  

Виразним й уживаним засобом невербальної комунікації є жест. За 

класифікацією Г. Крейдлін описано три групи жестів, які здатні виконувати ті ж 
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функції, що і вербальне мовлення: емблеми-жести ілюстративні жести, 

регулятивні жести [112, с. 310-316].  

У ситуації медичного обстеження лікар вживає жести всіх трьох типів: за 

допомогою жестів-емблем він визначає орієнтацію пацієнта в просторі – місце, 

куди пацієнт повинен стати, сісти або лягти; лікар направляє погляд хворого на 

схему лікування або рентгенівський знімок; ілюстративними жестами лікар 

окреслює форму того чи іншого органу чи медичного інструменту; 

регулюючими жестами лікар, за потребою, зупиняє висловлювання пацієнта 

[51, с.76-78].  

Особлива роль в передачі інформації відводиться міміці - рухам м'язів 

обличчя, яка є важливим «комунікативним каналом». Положення рота, губ, 

форми очей, яскравість очей, куточки брів, положення брів, лоб, рухливість, 

відповідають інтенсивним проявам емоційних станів [262, с. 49-98]. Незалежно 

від національності та культури, люди з точністю інтерпретують «маски 

обличчя», при чому емоції радості, подиву, гніву розпізнаються легше, ніж 

емоції страждання й страху, які, здебільшого, зустрічаються в медичному 

спілкуванні.  

Завдання лікаря, диференціюючи норму від патології, точно 

інтерпретувати експресію обличчя пацієнта для здійснення комунікативних 

цілей спілкування і для діагностики [262, 328]. Лікар часто стикається з 

наступними характерними виразами обличчя, які є симптомами захворювань, 

наприклад: «Гарячкове обличчя» (facies febrilis) – гіперемія обличчя; «Обличчя 

Корвізара»  (Corvisart’s facies) з вираженою одутлуватістю обличчя; сардонічна 

посмішка (risus sardonicus) – судомне скорочення мімічної мускулатури 

обличчя; «Обличчя Гіппократа» (facies Hyppocratica) – бліде обличчя з 

синюшним відтінком (див. додаток Д).  

Акустична система відображення невербальної поведінки людини 

включає просодику і паралінгвистику, що включають ритмико-інтонаційні 

характеристики мови (висота, тембр, гучність голосового тону, інтонація, темп 

мовлення, паузи, наголоси), а також плач, кашель, сміх, зітхання, які  
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передають важливу інформацію для партнера по спілкуванню, відображують 

його стан. Просодичними і паралінгвістичними засобами регулюється потік 

мовлення, доповнюються, заміщаються мовні висловлювання, виражаються 

емоційні стани [51, с. 68-72; 171, с. 42-45].  

Швидкість мовлення є важливою характеристикою почуттів: швидкий 

темп означає схвильованість або стурбованість; повільний свідчить про 

пригнічений стан, втому, розгубленість. Темп мовлення і модуляція голосу 

важливі як спосіб утримання уваги: мова, яка звучить на 25-50% швидше, 

привертає увагу, стимулює концентрацію, сприяє розумінню і 

запам’ятовуванню [51, 171, 262]. Серед інших екстралінгвістичних засобів 

особливе місце займають мовчання і пауза. Мовчання лікаря 

багатофункціональне: воно послаблює комунікативне домінування з боку 

лікаря, приховує хвилювання та невпевненість [272, 280].  

Також лікарю важливо володіти соціокультурними знаннями про 

особливості дистанції між співрозмовниками в рамках формального і 

неформального спілкування (проксеміка). Особливість проксеміки в медичній 

галузі полягає в тому, що тіло людини є предметом професійної діяльності 

лікаря (під час пальпації, перкусії, аускультації), тому лікар має право 

вторгатися в «простір пацієнта» з метою одержання повної картини стану 

пацієнта [51, с.71].  

До такесичних засобів спілкування відносять дотик у формі 

рукостискання, поплескування, прогладжування. На етапі встановлення 

контакту лікар потискує руку пацієнта, намагаючись висловити якомога більше 

дружелюбності і теплоти. Під час консультації, при повідомленні поганих 

новин, при тілесних і душевних стражданнях пацієнта лікарський дотик має 

терапевтичний ефект [288, с. 21-24]. 

Отже ми припускаємо, що опора викладача АМ на невербальні засоби 

спілкування сприятиме досягненню позитивних результатів в оволодінні 

АПОДМ майбутніми лікарями ЗП. 
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Далі перейдемо до розгляду процесуального аспекту змісту навчання 

АПОДМ, який включає мовленнєві навички та вміння, які необхідні для 

продукування студентами власних діалогів. Основними якісними показниками 

сформованості загального вміння вести діалог АМ є різні групи вмінь [49].  

Мовленнєві навички передбачають наявність в студентів сформованих 

автоматизмів використання мовного матеріалу різних рівнів в процесі усного 

спілкування. Мовленнєві навички складають основу формування мовленнєвих 

умінь [160, с. 88-92, 170, с. 75, 223]. Отже, процесуальний аспект змісту 

навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП охплює: мовленнєві навички 

оперування мовним матеріалом; мовленнєві вміння ДМ й аудіювання.  

Г. Кудрявська [133] виокремлює спеціальні й інтерактивні вміння 

діалогічного мовлення.  

До спеціальних вмінь можна віднести такі вміння: вміння залучати 

співрозмовника до спільної роботи; вміння попросити повторити, 

перефразувати та пояснити незрозуміле; вміння висловити свою точку зору, 

наведення пояснення та аргументів; вміння прокоментувати погляди інших; 

вміння спонукати співрозмовника надати докладну інформацію; вміння 

вживати діалогічні конструкції (еліпси, «готові» мовленнєві одиниці). 

Інтерактивні вміння охоплюють: вміння ініціювати та підтримувати розмову; 

вміння впливати на співрозмовника мовними засобами; вміння бути «активним 

слухачем» вживаючи «готові» мовленнєві формули [133, с. 89-90].  

Для нашого дослідження навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

актуальними та значущими є такі спеціальні й інтерактивні вміння, які 

повністю відображають  комунікативні наміри у АПОДМ майбутніх лікарів ЗП: 

ініціювати, підтримувати й завершувати розмову; планувати перебіг розмови; 

впливати на пацієнта мовними засобами, щоб досягти мети спілкування – 

розпитувати чи пояснювати,  надавати рекомендації; за бути «активним 

слухачем» пацієнта  вживаючи готові мовленнєві формули; запитувати й 

отримувати інформацію від пацієнта; спонукати пацієнта надавати докладну 

інформацію про свій стан здоров’я; реагувати на репліки пацієнта. 
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Таким чином, проведений аналіз методичної літератури [2, 3, 6, 21, 38, 48, 50, 

79, 83, 139, 140, 148, 155-159, 179, 195, 237] дозволив нам визначити такі 

складники змісту навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ: 1) сфери спілкування 

– професійна сфера (стаціонар, поліклініка, виклик додому); 2) теми – 

«Пропедевтика внутрішніх захворювань», «Пропедевтика дитячих хвороб», 

«Догляд за хворими»; 3) комунікативні наміри – з’ясування, повідомлення, 

пояснення, уточнення, оцінювання, переконання, заохочення, обговорення, 

заклик; 4) ситуації спілкування – медична консультація, складниками якої є 

початок обстеження, збір анамнезу, первинний огляд пацієнта, встановлення 

діагнозу, призначення курсу лікування, завершення консультації; 5) 

дидактичний матеріал – фонетичний, лексичний, граматичний матеріал та 

аудіо- та відеозразки фахових діалогів, креолізовані тексти; 6) мовленнєві 

навички оперування мовним матеріалом; 7) мовленнєві вміння ДМ й 

аудіювання; 8) соціокультурні знання.  

 

2.2. Відбір та організація дидактичного матеріалу в навчанні майбутніх 

лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення 

 

Метою цього підрозділу є визначення критеріїв відбору дидактичних 

матеріалів, які будуть використовуватись на аудиторних заняттях та під час 

СРС в процесі навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Під поняттям «засоби навчання» розуміють матеріально-технічне 

забезпечення процесу навчання: підручники, схеми, таблиці, слайди, малюнки, 

автентичні матеріали (тексти, аудіо-відео-матеріали), за допомогою яких 

оцінюється доцільність або недоцільність їх використання з певною 

навчальною метою [149, с.14; 155, с. 55; 157, с. 138; 237, с.74–75].  

АПОДМ є організованою системою мовлення, що використовується 

представниками медичної галузі для спілкування в професійних ситуаціях. 

Відтак, відбір навчального матеріалу для навчання АПОДМ майбутніми 
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лікарями ЗП ґрунтується на основі комунікативних ситуацій для реалізації 

певних професійних задач.  

Логічним до нашого дослідження, ми вважаємо ситуативно-

функціональний підхід, запропонований Є. Пасовим [179] найбільш 

прийнятним для відбору дидактичного матеріалу, на основі якого буде 

здійснюватися формування вмінь говоріння майбутніми лікарями ЗП. Цей 

підхід передбачає відбір дидактичного матеріалу, необхідного для засвоєння 

мовленнєвих функцій, у тому обсязі, який забезпечує АПОДМ майбутніх 

лікарів ЗП у типових комунікативних ситуаціях [50, с. 42; 151, с. 84; 189, с.11; 

221, с.68]. 

З метою відбору дидактичного матеріалу для навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП ми виокремили типові комунікативні ситуації, в яких 

відбувається професійне спілкування майбутніх лікарів ЗП та комунікативні 

наміри та мовленнєві вміння, якими вони повинні оволодіти (див. п. 2.1). 

Нагадаємо, що це такі типові ситуації як: «Первинний огляд пацієнта», 

«Збір анамнезу», «Встановлення діагнозу», «Призначення лікування», які є 

складниками основної комунікативної ситуації «Медична консультація». 

Виділені типові ситуації уможливили визначення критеріїв відбору 

дидактичного матеріалу, які безпосередньо пов’язані з метою навчання 

АПОДМ.  

Критерії відбору дидактичного матеріалу ми розподілили на три групи: 

перша група стосується відбору фахових автентичних аудіо- та відеоматеріалів; 

друга група – фахових креолізованих текстів; третя група – мовного матеріалу 

(лексичний, граматичний, фонетичний). 

Розглянемо першу групу критеріїв, а саме відбір автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів. За відсутності реальних умов професійної англомовної 

комунікації великого значення набуває використання таких засобів навчання, 

які б максимально наблизили процес вивчення АМ до ситуацій реального та 

професійного спілкування [151, с. 85; 229, 231].  



94 

У цьому контексті, ефективними засобами навчання виступають фахові 

автентичні аудіо та відеоматеріали. Відтак, особливого значення набувають 

питання, якими повинні бути фахові автентичні аудіо та відеоматеріали для 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, які вимоги пред’являються до них та 

за якими критеріями необхідно проводити відбір. 

Практика організації процесу професійно орієнтованого навчання ІМ 

свідчить про те, що дидактичні матеріали повинні відповідати таким основним 

вимогам: відображати специфіку спеціальності; відповідати критеріям 

методичної автентичності; сприяти розвитку комунікативних навичок; 

будуватися за принципом проблемності; надавати лінгвістичну інформацію 

відповідного рівня; враховувати рівень професійної та мовної підготовки 

студентів [3, 155].  

Спираючись на основні вимоги до відбору дидактичних матеріалів та в 

результаті аналізу описаних критеріїв, які розглядаються у працях багатьох 

дослідників [20, 22, 30, 66, 91, 103, 102, 104, 109, 151, 160, 171, 203, 205, 230, 

232], ми виділили ті, які є вагомими для нашого дослідження.  

До критеріїв відбору аудіо- та відеоматеріалів ми відносимо критерії: 

автентичності; відповідності програмним вимогам; прагматичності; 

професійної та інформаційної цінності; доступності та посильності; 

стилістичної диференціації; нормативності мовлення; співвідношення 

вербальних та невербальних компонентів діалогу; тривалості звучання; 

авторитетності джерела [91, с. 62-75; 103, с. 52-60; 109, с. 79-80; 151, с. 83-90;  

213, с. 95-98; 221, с. 68-72; 232, с. 79-81]. 

У методичній літературі рекомендують обирати такі аудіо- та 

відеофрагменти, що запозичені з автентичних художніх або документальних 

фільмів, відео-курсів, програм, записаних в прямому ефірі, навчальних курсів 

Британського видавництва [51, 102, с. 79].   

Відак, нами було відібрано понад 30 автентичних фрагментів з художніх 

фільмів [296, 300, 311, 315, 323], навчальних програм Британського 

видавництва (Oxford, Cambridge, Express Publishing) [293, 303, 305, 312, 317] 
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матеріалів веб-сайтів [294, 298, 301, 307, 313, 318, 322, 325], які знаходяться у 

відкритому доступі.  

Відібрані фрагменти відповідають всім вищезазначеним критеріям. Вони 

є прикладом реальної фахової комунікації в діаді «лікар-пацієнт», містять 

актуальні професійні проблеми (обстеження пацієнта, призначення лікування), 

що дозволяє студентам змоделювати навчальні ситуації під час ДГ. Деякі 

фрагменти містять субтитри, що дозволяє краще зрозуміти зміст фрагменту.  

 

Рис. 2.1 Скріншот відео фрагменту - комунікативна фахова ситуація  

«Медичне обстеження» 

 

Варто наголосити, що зразки діалогів повинні відповідати сучасним 

нормам та стандартам АМ, відповідати критерію нормативності мовлення [151, 

с. 88]. У даному контексті доцільно використовувати АВМ, які демонструють 

типові ситуації професійного спілкування в межах медичної галузі. 

Репрезентативність англійського медичного дискурсу полягає в представленні 

особливостей реалізації типових висловлювань британських та американських 

лікарів під час спілкування на фаховому рівні, наприклад, проведення 
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медичних консультацій, адекватне інтерпретування клінічної інформації  при 

встановленні діагнозу, надання рекомендацій стосовно схем лікування. 

Під час добору зразків ми враховували композиційно-мовленнєві форми, 

зокрема, наявність таких функціональних типів діалогів як діалог-розпитування 

та діалог-обмін думками, які є значущими для нашого дослідження (див. 

докладніше п. 1.2.). 

Стилістична диференціація [151, 89] передбачає відбір таких, які 

демонструють типові стилі лікарів, зокрема напівофіційний та розмовно-

побутовий. У розмовному стилі (характерно для пацієнта) вживають переважно 

побутову лексику, фразеологізми, вставні слова, вигуки, неповні речення. 

Напівофіційному стилю (характерно для лікаря) притаманні повні речення, 

медичні терміни, логічність, точність, обґрунтованість викладу. За критерієм 

стилістичної диференціації ми відібрали діалоги-зразки з серіями ДЄ, які є 

типовими для медичного спілкування.  

Нагадаємо, що для медичної комунікації типовими є трикомпонентні 

сегменти спілкування. Ми дібрали ДЄ та організували їх серії відповідно до 

структурних фаз медичної консультації (контактна, орієнтаційна, 

аргументаційна, регулятивна серії) – див. докладніше п. 1.2.  

Відібрані зразки також повинні відповідати тематиці занять та типовим 

ситуаціям спілкування, бути тематично насиченими, цікавими, містити 

необхідний мовний матеріал (лексичний, граматичний та фонетичний), що 

відповідає критерію професійної та інформаційної цінності [102, с. 78; 232, с. 

79]. 

Критерій доступності вимагає, щоб діалоги-зразки, були посильними для 

студентів та відповідали програмним вимогам [102, 105, с. 72; 109, с. 79]. 

Граматичний, фонетичний та лексичний матеріал, який використовується в 

діалогах, має відповідати підтемам модулів, зазначених у чинних освітніх 

програмних документах медичного ВНЗ.  

Критерій співвідношення вербальних і невербальних компонентів [105, с. 

73; 171, c.96-97] означає, що в зразках невербальна поведінка комунікантів має 
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відображати їхнє мовлення. Візуальна інформація (мова тіла, жести, одяг, 

чіткість зображення та звуку), представлена в відеоматеріалах, дає студентам 

можливість бачити більше того, що вони чують, та інтерпретувати текст 

ширше, оскільки наявний відеоряд, по відношенню до словесного наповнення, 

здатен частково компенсувати недостатнє знання мови [22, c.123, 151, 171].  

Студент одночасно знайомиться з процесом створення мовленнєвого 

висловлювання у відповідній ситуації спілкування, а зображення та наявність 

невербальних складників є наочністю, яка презентується за допомогою 

відеоматеріалів [22, с. 42]. Упродовж перегляду відеофрагментів студенти 

зосереджуються та намагаються запам’ятати більше інформації. 

Критерій обсягу діалогу-зразка передбачає обмеженість тривалості його 

звучання. Згідно з вимогами робочих програм наприкінці другого року 

вивчення АМ майбутні лікарі ЗП здатні розуміти усне мовлення в нормальному 

темпі в межах 2-3 хвилин звучання [105, с. 73].  

Критерій авторитетності Інтернет-джерела [40, с. 97; 221, с. 72] 

забезпечується шляхом використання таких джерел, як офіційні сайти, освітні 

веб-ресурси для навчання медичних фахівців, електронні посібники, словники 

та методичні комплекси.  

Відібрані зразки діалогів ми упорядкували в розділі EXTRA в 

авторському АКС «AUVIS». Студенти мали змогу багаторазового перегляду 

потрібних фрагментів під час аудиторної та СРС.  

Крім діалогів-зразків, нами було дібрано серію навчальних роликів (10 

фрагментів), щодо медичного обстеження пацієнтів, функціонування основних 

систем організму (10 фрагментів), загальних захворювань (5 фрагментів) [291, 

294, 295, 297-299, 321, 323, 325]. 
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Рис. 2.2. Скріншот офіційного сайту British Council – навчальна програма для лікарів 

 

Перейдемо до другої групи критеріїв відбору дидактичного матеріалу для 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, а саме розглянемо особливості добору 

фахових текстів, зокрема креолізованих, що дозволяють студентам поповнити 

словниковий запас фахової лексики та ефективно взаємодіяти під час ДГ.  

Сьогодні дослідники тексту не обмежуються аналізом лише його 

вербальної складової, а звертають велику увагу на текст як семіотично 

ускладнену структуру. Це призвело до виникнення нової характеристики тексту 

з позиції наявності у ньому несловесних елементів – креолізованості [5, 61, с. 

216-219].  

Під креолізованими текстами розуміють тексти, фактура яких складається 

з двох частин: вербальної та невербальної [215, с.180]. Креолізований текст 

складається з семіотичних знаків. Це можуть бути  вербальні елементи, 

графічні символи, малюнки, зображення, діаграми, схеми, графіки тощо [5].  

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

ефективними в процесі навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ тому, що вони 
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привертають увагу студента до текстових фрагментів, та допомагають краще 

осмислити та інтерпретувати потрібну інформацію [51, с. 111-114]. 

Наведемо зразок креолізованого тексту «Загальні симптоми 

захворювання».  

 

Рис. 2.3. Зразок креолізованого тексту «Загальні симптоми захворювання» 

З цього тексту видно, що за наявності певної хвороби, кожна людина 

може відчувати ті чи інші загальні симптоми хвороби. Це таки прояви як: 

слабкість, втрата апетиту та ваги, запальне горло, блювання та пронос, 

утруднення дихання, сонливість або безсоння та ін.  

Такий креолізований текст можна використовувати як природну опору 

при продукуванні англомовних професійних діалогів під час ДГ. 

Використовуючи даний текст, студенти можуть відтворити комунікативну 

ситуацію «Medical check-up» на етапі виявлення симптомів хвороби при 

зверненні до лікаря (орієнтаційна фаза медичної консультації) або при 

встановленні остаточного діагнозу (аргументаційна фаза медичної 

консультації). 

В рамках нашого дослідження до умовно креолізованих текстів ми 

віднесли: 1) документи для пацієнтів, які містять лікарські інструкції, 

результати лабораторних досліджень, виписки з лікарні; 2) документи для 

лікарів. 
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З точки зору лінгвістики, медична карта пацієнта може розглядатися як 

креолізований текст, в якому представлені певні види семіотичних знаків: 

графи для фіксації температури; результати лабораторних досліджень; 

схематичні зображення людського тіла і органів для позначення локалізації 

болю; записи ЕКГ; знімки УЗД та ін.  

Цінність таких текстів полягає у тому, що маючи на руках медичну карту 

пацієнта, можна відтворити комунікативну ситуацію у межах медичної 

консультації. Креолізований текст в цьому випадку виступає засобом навчання 

і може розглядатись як сценарний фрейм ділової гри на аудиторному занятті 

[51, с .210].  

Під час добору креолізованих текстів ми опиралися на такі критерії: 

професійної та інформаційної цінності, функціонального та стилістичного 

співвідношення, автентичності, новизни, наявності невербальних елементів [51, 

79, 91, 102, 103, 109, 151, 160, 171, 205, 213, 221].  

За критерієм професійної спрямованості та інформаційної цінності [102, 

с. 81] тексти повинні відображати майбутню сферу діяльності та тематику, яка 

реалізується протягом ДГ. У нашому випадку, це надання лікарем ЗП медичної 

допомоги пацієнту у разі його звернення. 

За критерієм функціонального та стилістичного співвідношення [11, с. 

140] означає, необхідно звертати увагу на наявність фахової мови (наявність 

відповідних лексичних одиниць).  

За критерієм автентичності [11, с. 102-108; 102, 151, 221, с. 70-71], це 

має бути креолізований текст, який спочатку не був призначений для 

навчальних цілей. Слідом за Є. Носонович [168, с.6-12], автентичність ми 

розглядаємо, як наближення організації навчального процесу до реального 

іншомовного середовища. 

Ми проаналізували 150 креолізованих текстів та відібрали 50 зразків, що 

відповідають зазначеним критеріям [292, 302, 304, 305, 309, 312, 314, 318, 326]. 

Це тексти, створені носіями АМ в медичній галузі, які можуть бути 
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використанні під час проведення медичної консультації у ході ДГ на 

аудиторних та позааудиторних заняттях.  

Критерій новизни забезпечує підвищення мотивації до навчання. Як 

зазначав Є. Пассов [178, с. 107], для розвитку інтересу до оволодіння 

мовленнєвими вміннями необхідно постійне впровадження новизни в усі 

елементи навчального процесу. Критерій новизни забезпечується шляхом 

введення ново цікавої, з точки зору професійного спрямування, пізнавальної 

інформації [102, с. 83, 105]. Тільки такий матеріал буде засвоєний студентами. 

Наведемо зразок креолізованого тексту «Симптоми грипу та його 

профілактика». З цього тексту видно, які основні симптоми має хвора людина, 

коли вона хворіє на грип. Також, в тексті наведено зображення, які вказують на 

мірі попередження цього серйозного захворювання. Такий текст несе цікаву та 

пізнавальну інформацію для студентів і доволяє змоделювати будь-який етап 

медчної консультації в процесі ДГ.  

 

Рис. 2.4. Зразок креолізованого тексту «Симптоми грипу та профілактика» 
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Дібрані креолізовані тексти, ми систематизували в авторський АКС 

«AUVIS». У додатках Г та Д наведено зразки креолізованих текстів, які були 

дібрані нами для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Далі розглянемо третю групу критеріїв добору мовного матеріалу, а 

саме, відбір лексичного, граматичного та фонетичного матеріалу. 

У процесі добору зразків діалогів для навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ доцільно провести аналіз уживаних у дібраних аудіо- та відео 

фрагментах, креолізованих текстах лексичних і граматичних одиниць.  

Аналіз робіт науковців [7, 9, 51, 68, 80, 134, 141, 152, 198], які займалися 

дослідженнями ДМ в медичній галузі, показав, що мова лікарів відрізняється: 

1) системою медичних термінів, необхідних для адекватного вираження 

медичних понять; 2) значною клішованістю та еліптичністю реплік; 3) 

фразеологічністю мовлення; 4) наявністю «готових» мовленнєвих одиниць, 

заповнювачів мовчання, стягнених форм; 5) лаконічністю реплік; 6) стислістю; 

7) наявністю імперативних речень, спрощень синтаксичних конструкцій; 8) 

поширеністю інверсій, що призводять до ненормативності; 9) засобів експресії; 

10) наявністю питальних речень; 11) наявністю пом’якшених директив.  

Отже, мовний матеріал вимагає внесення до змісту навчання 

вищезазначених мовленнєвих одиниць.  

Також варто враховувати лінгвістичні маркери соціальних стосунків [105, 

с. 73]: вирази привітання та прощання, прохання, заборони, заспокоєння, що 

відображають головні комунікативні наміри в ході медичної консультації.  

Основними критеріями відбору фахової лексики на основі відібраних 

аудіо- та відеофрагментів були критерії: професійної спрямованості [102, 151, 

160, 171], комунікативної та семантичної цінності [205, с. 72], сполучуваності 

та частотності [221, с. 73]. 

Відтак, нами було дібрано та систематизовано у словнику «AUVIS» понад 

200 слів (медичні терміни), словосполучення та фрази, притаманні АПОДМ 

лікарів ЗП.  
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Критерій професійної спрямованості відображає специфіку АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП та забезпечує ефективність протікання фахової 

комунікації.  

Критерій комунікативної цінності [143, 150] передбачає добір матеріалу з 

точки зору його важливості для реалізації комунікативного наміру: заспокоєння 

пацієнта – don’t worry; з’ясування скарги пацієнта – let’s me examine your baby; 

заборона – to avoid; дозвіл – to permit; згода – to agree.  

За критерієм семантичної цінності [221, с. 72] нами було дібрано 

лексичний матеріал, який означає важливі поняття, що належать до медичної 

галузі: inflammation, causative agent, malady, severe onset, ailment, blood pressure, 

treatment, therapy, disease, headache, abdominal pain, digestive tract etc. 

Також були дібрані нейтральні слова, «кліше», сталі сполучення: I see, 

well, so, well done, good, it sounds great, surely etc. 

За критерієм частотності, ми звертали увагу на велику кількість 

абревіатур, що характерні для АПОДМ. Багато абревіатур, які вживаються в 

медичній комунікації: AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) – синдром 

набутого імунодефіциту; ARI (acute respiratory infection) – гостра 

респіраторна інфекція; CVD (cardiovascular disease) – серцево-судинне 

захворювання тощо. Також, у AПОДМ лікарів є абревіатури, які існують лише в 

АМ: bl (blood) – кров; GP (general practitioner) – лікар загальної практики; wt 

(weight) – вага; XR (X-ray) – рентген. Існує безліч скорочень, які 

використовуються під час оформлення медичної документації (історія хвороби, 

виписки з амбулаторної картки пацієнта): с/o (complaints of) – скарги пацієнта 

на; D (dosage) – доза; D &V (diarrhoea and vomiting) – пронос та блювання; Hb 

(haemoglobin) – вміст гемоглобіну; PE (physical examination) – фізичний огляд. 

Основними критеріями відбору граматичного та фонетичного мінімуму 

були критерії частотності та необхідності [232, с. 79-80]. Відібраний 

граматичний матеріал, який є типовим для навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ, наведено в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Граматичний матеріал для навчання АПОДМ 

Теми спілкування в 

межах медичної 

консультації 

Граматичні навички 

Пропедевтика внутрішніх 

хвороб 

Використання часових форм групи «Simple» для 

з’ясування причини звернення пацієнта, 

обстеження хворого, призначення лікування 

Пропедевтика дитячих 

хвороб 

Вживання питальних речень для з’ясування 

симптомів захворювання та заповнення медичної 

картки пацієнта  

Догляд за хворими Вживання модальних дієслів та імперативних 

речень для вираження необхідності, заборони, 

поради, прохання 

 

Спираючись на відібрані зразки, ми звертали увагу на інтонаційне 

оформлення питальних речень, логічний наголос медичних термінів та 

складних словосполучень. У таблиці 2.7 наведено фонетичні аспекти АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП. 

Таблиця 2.7 

Фонетичний матеріал для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

Теми спілкування в 

межах медичної 

консультації 

 

Фонетичні навички 

Пропедевтика внутрішніх 

хвороб 

Вимовні навички на рівні слів та словосполучень 

Логічний наголос 

Пропедевтика дитячих 

хвороб 

Коректне інтонаційне оформлення спеціальних 

загальних запитань, імперативних речень 

Догляд за хворими Вимовні навички на рівні слів та словосполучень 

Логічний наголос 

 



105 

Визначення критеріїв відбору дидактичних матеріалів для навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ дозволили нам перейти до розробки підсистеми 

вправ, чому й буде присвячений наступний підрозділ 2.3. нашого дослідження. 

 

2.3. Підсистема вправ для навчання майбутніх лікарів загальної 

практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

 

Обґрунтована та розроблена підсистема вправ виступає головним засобом 

реалізації практичної мети навчання іншомовної мовленнєвої діяльності, у 

нашому випадку АПОДМ майбутніх лікарів ЗП. Переходячи до створення 

підсистеми вправ для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, ми маємо 

розглянути: 1) загальну систему вправ для навчання ДМ; 2) визначити етапи 

навчання АПОДМ для майбутніх лікарів ЗП; 3) визначити типи, види тагрупи 

вправ з урахуванням етапів навчання ДМ.  

Передовсім, звернемось до визначення самого поняття «вправа». Під 

вправою в методиці розуміють «спеціально організоване в навчальних умовах 

багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою 

оволодіння ними або їх удосконалення» [155, с. 64].  

Вправи в процесі навчання ІМ виконуються в порядку наростання мовних 

та операційних труднощів із урахуванням послідовності формування 

мовленнєвих навичок і вмінь, а також характеру реально існуючих актів 

мовлення [151]. Враховуючи специфіку нашого дослідження, це мають бути 

цілеспрямовані та взаємопов’язані дії, що виконуються в межах реалізації 

англомовної фахової комунікації, пов’язаної з професійними обов’язками 

лікаря ЗП.  

Услід за С. Шатіловим, ми розглядаємо систему вправ, як сукупність 

необхідних груп, типів і видів вправ, що виконуються в певній послідовності та 

у певній кількості, відповідають закономірностям формування навичок і вмінь 

у різних видах мовленнєвої діяльності в їх взаємодії та забезпечують 

максимально високий рівень оволодіння ІМ [234, с. 59].  
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Так, вправи для формування та розвитку в студентів умінь АПОДМ 

виступають як підсистема, яка входить до системи вправ для навчання 

говоріння, яка, в свою чергу, є частиною загальної системи вправ для навчання 

іноземної мови. 

Теоретичним обґрунтуванням і розробкою системи вправ для навчання 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування займалася низка 

дослідників (О. Биконя [20], Я. Дьячкова [66], С. Кіржнер [91], І. Коломієць 

[98], Л. Конопленко [102], О. Конотоп [103], Т. Коробейнікова [105], 

Л. Котлярова [108], Г. Кравчук [109], Л. Личко [143], Л. Морська [162], 

Я. Окопна [171], І. Сімкова [205], І. Чірва [232] та ін.); зокрема підсистеми 

вправ для навчання професійно орієнтованого мовлення в медичній галузі були 

розроблені Г. Архіповою [7], Т. Баєвою [9], Л. Гаспарян [51], К. Єфремовою 

[68], І. Марковіною [152], Л. Русалкіною [198], Т. Сєровою [202] та ін.). 

Проте зазначимо, що ми не знайшли в методичній літературі вимог до 

підсистеми вправ для навчання АПОДМ для майбутніх лікарів ЗП, тому 

врахуємо досвід попередників у створенні системи вправ для навчання АПОДМ 

у медичній галузі, а також загальні положення щодо системи вправ для 

навчання іноземних мов, розроблені В. Бухбіндером [174], Н. Гальсковою [48], 

Н. Гез [49], В.Скалкіним [179], Є. Пассовим [206], Н. Скляренко [210], 

С. Шатіловим [234] та іншими.  

Для розробки підсистеми вправ для навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ ми врахували такі основні вимоги до вправ для навчання ДМ, 

запропоновані Н. Скляренко:  

1) трикомпонентна структура (завдання, виконання завдання, контроль 

виконання завдання);  

2) застосування умовно-комунікативних та комунікативних вправ;  

3) комунікативна вмотивованість завдання;  

4) новизна;  

5) наявність навчально-комунікативних ситуацій;  

6) адекватне використання опор [209, c. 3-7]. 
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Враховуючи специфіку нашого дослідження, особливої значущості 

набувають наступні вимоги:  

1) професійна спрямованість вправ;  

2) застосування мовленнєвих засобів для здійснення впливу на партнера 

по спілкуванню;  

3) розуміння невербальної поведінки співрозмовника;  

4) поетапне формування вмінь англмовного професійного ДМ [4, c. 10].  

Також, при створенні підсистеми вправ ми брали до уваги особливості 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, розглянуті нами у п.1.2.  

У загальній типології вправ сучасна методика навчання іноземних 

мовспирається на основні та додаткові критерії. До основних критеріїв 

відносять комунікативність, вмотивованість, спрямованість на прийом/видачу 

інформації, наявність опор, спосіб взаємодії та режим контролю. Додаткові 

критерії включають: характер виконання, участь рідної мови, функція у 

навчальному процесі, місце виконання [209]. 

Отже, спираючись на вимоги до структурних компонентів вправи, 

розроблені Н. Скляренко [209], ми визначили ті вимоги, якими ми керувалися у 

процесі створення вправ в контексті нашого дослідження: 

1) за спрямованістю надання/одержання інформації до підсистеми 

вправ включені рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-

продуктивні та продуктивні вправи; 

2) за вмотивованістю всі розроблені вправи комунікативно 

вмотивовані та професійно орієнтовані; 

3) за ступенем комунікативності вправи некомунікативні, умовно-

комунікативні, комунікативні; 

4) за характером виконання вправи усні та усно-письмові; 

5) за наявністю опор вправи виконуються з опорою на АКС «AUVIS» 

та природних опор (знімки УЗД, амбулаторні карти, автентичні 

опитувальники); 

6) за наявністю рольового компонента вправи без застосування 



108 

елементів ДГта вправи із застосуванням ДГ; 

7) за режимом виконання вправи у парах, групові, індивідуальні; 

8) за місцем виконання аудиторні та позааудиторні; 

9) за режимом контролю вправи контрольовані з боку викладача, 

взаємоконтрольвані та самоконтрольовані. 

Слідом за Л. Русалкіною, вважаємо методично виправданим додати 

критерій адекватності, під яким розуміють відповідність комунікативних 

завдань рівню професійної компетентності студентів та рівню сформованості 

англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в ДМ 

[198, c. 97]. 

Є. Пассов виокремив такі загальні параметри системи вправ як 

структурність, інтегрованість, динамічність, системність та ієрархічність 

[179, c. 203]. Звідси випливає, що навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ має 

відбуватися в процесі виконання вправ поетапно, в порядку ускладнення 

мовленнєвих операцій, вправи кожного наступного етапу мають ґрунтуватися 

на вже сформованих навичках/уміннях та інтегрувати їх. Відтак, врахуємо 

етапи формування навичок та вмінь, визначені Є. Пасовим [178, с. 78] та 

виокремимо основні етапи навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ проводилось у два етапи: 

пропедевтичний та основний. Варто наголосити, що навчання за розробленою 

методикою також передбачало самостійну роботу студентів з опорою на 

авторський АКС «AUVIS». Вправляння протягом аудиторної роботи сприяло 

розвиткові вмінь працювати з аналогічними вправами під час СРС. Виконуючи 

домашнє завдання, студенти готували презентації власних діалогів (діалог-

розпитування чи діалог-обмін думками) та виступи на аудиторних заняттях, де 

вони обговорювали набутий досвід, його зв’язок з майбутньою лікарською 

діяльністю. Протягом CРС у зручний час студент мав можливість прослухати 

різні одиниці навчання ДМ (репліки/ діалогічні єдності) стільки разів, скільки 

йому необхідно для їх засвоєння, наприклад, правильного фонетичного й 

інтонаційного оформлення. 
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Далі детальніше зупинимося на особливостях кожного етапу реалізації 

підсистеми вправ для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Пропедевтичний етап передбачає активізацію попередніх знань 

студентів та виконання вправ на розвиток умінь реплікування. Завданнями 

цього етапу є 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 сформованість вмінь 

висловлюватись на рівні репліки; навичок правильного вживання фонетичних 

явищ, оперування інтонаційними моделями та лексичним матеріалом. На 

пропедевтичному етапі виконувались рецептивно-репродуктивні та 

репродуктивні умовно-комунікативні вправи на імітацію, відповіді на 

запитання, на запит певної інформації, повідомлення інформації.  

Основний етап складається з трьох підетапів:  

1) рецептивно-репродуктивний підетап передбачає формування в 

майбутніх лікарів ЗП вміння поєднувати репліки у різні види ДЄ;  

2) рецептивно-продуктивний підетап передбачає формування вміння в 

майбутніх лікарів ЗП створювати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ;  

3) продуктивний підетап передбачає формування вміння створювати 

власні діалоги відповідно до функціональних типів діалогу (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками) та вирішення професійних задач.  

У структурному плані розроблена нами підсистема вправ для формування 

вмінь АПОДМ складається із двох груп вправ: вправи на формування загальних 

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

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

вдосконалення фонетичних, лексичних та граматичних навичок говоріння. 

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

вправлятися з ними під час аудиторної роботи та СРС.  

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 СРС; аудіовізуальну підтримку; 

представлення власних проектів студентів як кінцевого продукту навчання 

АПОДМ. 

Вагому роль у процесі навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ ми 

відводимо використанню авторського аудіовізуального комбінаторного 

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

практиці. 

Коротко охарактеризуємо розроблений нами словник АКС «AUVIS».  

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. Практичною 

цінністю АКС «AUVIS» є те, що його використання є опорою для формування 

вмінь здійснення інтерактивного спілкування АМ шляхом активізації 

звукового, візуального та семантичного планів відібраних до словника понять, 

які представлені на рівні окремого слова, словосполучення та фрази, 

притаманних саме усному спілкуванню лікаря з пацієнтом. Також, у словнику 

запропоновано комбінування різних термінів та можливі варіанти їх вживання в 

ході англомовної професійної комунікації.  

АКС «AUVIS» містить у собі найуживанішу лексику в медичній галузі, а 

також фрази та словосполучення, які притаманні таким функціональним типам 

діалогів, як діалог-розпитування та діалог-обмін думками для ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу. 

Словник укладено для навчального курсу в межах виучуваних тем згідно 

програми ІІ курсу медичного ВНЗ і розраховано на студентів медичних ВНЗ, 
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викладачів АМ, лікарів різного профілю. АКС «AUVIS» може стати в пригоді 

громадянам англомовних країн, які вивчають українську мову.  

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Скріншот титульної сторінки АКС «AUVIS» 

 

У розділі «Introduction» представлено загальну інформацію про словник, 

його структуру та призначення.  

Розділ «Human Body Systems» розподілений на такі інформаційні блоки: 

«Muscle System», «Skeletal System», «Circulatory System», «Digestive System», 

«Respiratory System», «Nervous system».  

Кожний інформаційний блок знайомить студентів з основними поняттями 

та медичними термінами відповідної системи організму людини. При цьому 

студент має змогу бачити той чи інший орган людини на екрані, чути, як 

правильно його вимовляти, та перевірити правопис та транскрипцію. 
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Рис. 2.5 Скріншот АКС «AUVIS» – блок «Human Body Systems» 

 

Розділ «Common Diseases» презентує інформацію про основні загальні 

захворювання, їх назви, симптоми та прояви в людини. Словник 

проілюстрований фотографіями та малюнками, які уможливлюють зорове 

сприйняття виучуваної інформації. Опора на креолізований текст, який 

складається з графічних символів, малюнків, зображень, діаграм, схем, 

виступає засобом навчання невербального спілкування в ході медичної 

консультації. 

У розділі «Taking a History» запропоновано структурні фази медичної 

консультації: початок консультації, збір анамнезу, обстеження, призначення 

лікування, завершення обстеження.  

Кожній фазі консультації притаманні відповідні фрази та 

словосполучення відібраних нами діалогів-зразків (діалог-розпитування та 

діалог-обмін думками). В розділі систематизовано та узагальнено серії 

діалогічних єдностей відповідно до фази консультації. 
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Рис. 2.6. Скріншот АКС «AUVIS» – блок «Common Diseases» 

 

Розділ «Dialogues» представляє аудіо-зразки відібраних діалогів (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками). Діалоги розподілені на репліки. Кожна 

репліка має звуковий супровід, який можна неодноразово прослухати та 

відтворити.  

Розділ «Useful Phrases for Successful Communication» пропонує 

лінгвістичні маркери соціальних стосунків (вирази привітання та прощання, 

прохання, погодження або незгоди, заборони, заспокоєння), що відображають 

основні комунікативні наміри в ході медичної консультації. 

Розділ «Non-verbal Signs» представляє добірку невербальних засобів 

комунікації (опитувальники, знімки УЗД, записи ЕКГ, шкали болю, таблиці 

лабораторних досліджень), які є значущими для здійснення англомовної 

професійної комунікації. Студенти використовують невербальні засоби 

комунікації як природну опору коли продукують власні діалоги в ході ДГ. 
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Рис. 2.7. Скріншот АКС «AUVIS» – блок «Non-verbal Signs» 

 

Розділ «Abbraviation» вміщує основні абревіатури в медичній галузі, 

якими користуються лікарі під час обстеження пацієнта та ведення медичної 

документації. 

Розділ «Extra» представляє добірку автентичних відеоматеріалів, які були 

відібрані для розробленої методики навчання АПОДМ. 

Перевагою використання зазначеного словника є те, що в програмі 

створення даного продукту можливі такі додаткові опції, як доповнення або 

оновлення матеріалу та його заміна в разі застаріння інформації. За 

розташуванням електронного носія словник може бути автономним (флеш-

карті, завантаженим на віджет) або локальним (розміщуватись на web-сайті). За 

формами пред’явлення інформації АКС «AUVIS» є мультимедійним. 

При укладанні словника використовувалися такі лексичні джерела [293, 

302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 318, 319, 320, 326]. 

Далі наведемо приклади групи вправ 1. 

Вправа 1. Мета: розвинути механізм антиципації; ознайомити студентів 

з лексичними одиницями, типовими для медичної консультації. Тип вправи: 

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

застосування елементів ДГ. 
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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. 

 

Рис. 2.8. Скріншот відео фрагменту «Medical examination» 

Режим виконання: усний, груповий.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 2: Мета: Розвинути вміння вибірково розуміти інформацію; 

ознайомити студентів з лексичними одиницями типовими для теми «Common 

Diseases». Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: Look at the pictures of medical check-ups. А) Match the words 

combinations below to the pictures. Check your answers after listening to the talks. 

В) 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. 

A B C D 
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1) I feel pain in my stomach…..2) His leg is broken ….3) І can’t sit and 

stand….4) It is difficult to eat and drink….. 

Режим виконання: усний, індивідуальний, груповий.  

Контроль: поточний (після виконання), з боку викладача. 

Вправа 3. Мета: розвивати навички вимови складних медичних термінів. 

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

з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: You are going to learn to pronounce complicated medical terms 

with the help of «AUVIS». Listen and imitate the pronunciation of medical terms in 

the pauses. 

 

Рис. 2.9. Скріншот АКС «AUVIS» - блок «Медична термінологія» 

Режим виконання: усний, індивідуальний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 4. Мета: удосконалювати фонетичні навички та вчити розрізняти 

різні типи питань за їх інтонацією (спадною та висхідною) за допомогою АКС 

«AUVIS». Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна. 

Вмотивована, з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: Listen to each question with the help of «AUVIS». Decide if the 

speaker is asking for information (using a falling tone) or making sure (using a rising 

tone).  
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Рис. 2.10. Скріншот АКС «AUVIS» - вдосконалення фонетичних навичок  

Режим виконання: усний, індивідуальний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 5. Мета: вдосконалення лексичних навичок говоріння; 

автоматизувати дії студентів з новими лексичними одиницями. Тип вправи: 

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

застосування елементів ДГ. 

Інструкція: А) 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». В) Match the symptoms in plain English 

(1-10) with the medical terms as you understand them. Then check your answers with 

the key. 

a) dysponea 

b) jaundice 

 c) paralysis 

d) insomnia 

e) edema 

f) anorexia  

g) cyanosis 

h) nausea 

i) amnesia 

j) depression 
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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.  

10) I get wheezy.  

 

Режим виконання: усний, письмовий, індивідуальний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 6. Мета: автоматизувати з граматичними структурами (вживання 

модальних дієслів). Тип вправи: рецептивно-продуктивна, умовно-

комунікативна, вмотивована, з опорою, з елементами ДГ. 

Інструкція: А) 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.  

В) 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. 

Agreement Necessity Advice (recommendation) Prohibition 

You can do it. I have to test your 

blood rate 

You should rest more. You must not 

overwork. 

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

 

Режим виконання: письмово, індивідуально.  

Контроль: поточний (після виконання). 
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Наведемо приклади вправ Групи 2. 

Вправа 7. Мета: активізувати попередні мовні знання про загальні 

захворювання. Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-

комунікативна, з опорою, з елементами ДГ. 

Інструкція: А) Listen to the dialogue between the doctor and the patient. 

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. Role play the 

situation. Student A will read out what the patient says, Student B will read out the 

doctor’s prescriptions. 

Режим виконання: усно-письмовий, у парах.  

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 

 

Вправа 8: Мета: навчити студентів розрізняти основні комунікативні 

наміри в типових ситуаціях професійного спілкування майбутніх лікарів ЗП 

(медична консультація). Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-

комунікативна, вмотивована, з опорою, без застосування елементів ДГ. 

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.  

b) Practice imitating the formulas after the speaker. 

What will you say if you need to …? 

1) ask the patient for information a) Don’t worry. 

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

3) show your interest c) You must do it immediately.  

4) show that you are worried d) Could you tell me...? 

5) calm the patient e) Unfortunately, it is impossible... 
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6) recommend something f) That is too bad. 

7) allow something  g) Will you give me more details...? 

8) not allow something h) Don’t be nervous. 

 i) I propose taking the medicine... 

 j) It sounds nice. 

 k) You should follow my instructions. 

 l) That would be nice 

Режим виконання: усний, індивідуальний, у парах.  

Контроль: поточний (після виконання).  

Вправа 9. Мета: навчити виявляти невербальну поведінку в типовій 

професійній ситуації спілкування лікарів з пацієнтами (медичне обстеження). 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: А) 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. В) Watch the video again. Analyse and grade the patient’s behaviour too. 

 

Рис.2.11 Скріншот відео фрагменту «At the doctor’s office» 

Showing empathy Gestures Mimics Eye contact 

.... .... .... .... 
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Режим виконання: усний, письмовий, індивідуальний. Контроль: 

поточний (після виконання). 

Вправа 10. Мета: навчити виявляти невербальні елементами АПОД у 

ході медичної консультації. Тип вправи: рецептивно-продуктивна, 

некомунікативна, вмотивована, з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: А) Look at the pictures showing a doctor’s non-verbal behaviour.  

Which of the gestures and postures can be used by a doctor during his talk with 

patient/s and which should not? В) Match the pictures with the correct characteristics 

of a doctor. Режим виконання: усно, індивідуальний. Контроль: поточний 

(після виконання). 

 

A kind doctor.  

She (he) smiles kindly and tries to calm the 

patient. 

 

An indifferent doctor.  

He can’t impress his patients either with his 

ability to diagnose or treat. 

 A peremptory doctor.  

She (he) is offensively self-assured and strict. 

 

A considerate doctor.  

She (he) is patient and checks sick people up 

properly.  

 

A positive doctor.  

She (he) is considerate and caring. 

 

An impolite doctor.  

She (he) is impatient and rude.  

She (he) can yell at the patient. 
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Вправа 11. Мета: навчити студентів адекватно реагувати на репліку 

диктора, продукувати ініціативну репліку. Тип діалогу: діалог-розпитування. 

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

з опорою, без застосування елементів ДГ. 

Інструкція: Listen to the doctor and react properly. Use gestures where 

necessary. 

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 

 

Вправа 12. Мета: розвинути навички встановлення відповідності між 

ініціативними репліками (питальними реченнями) та репліками-відповідями з 

опертям на вербальну опору. Тип діалогу: діалог-розпитування. Тип вправи: 

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

елементами ДГ. 

Інструкція: Student А is the doctor checking a patient with a leg injury. Put 

questions to your patient (1-6) in logical order. Student B is the patient. Give answers 

to the doctors choosing from (a-f). Use the pain measurement scale. 

1) How’s your leg today? 

2) What does it look like? 

3) What’s it like at the moment? 

4) And what’s the pain like? 

5) On a scale from 0 to 10, how’s the pain right now? 
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6) And how do you feel? 

a) Constant and burning. 

b) I think it’s a bit better.  

c) Really fed up!  

d) It’s quite stiff again just now.  

e) About six.  

f) Black and blue all over. 

 

Рис. 2.12. Скріншот вербальної опори «Pain scale» 

Режим виконання: усний, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 13. Мета: розвивати вміння швидко реагувати на репліку 

партнера по спілкуванню з використанням AUVIS. Тип діалогу: двосторонній 

діалог-розпитування.  

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з опорою, з елементами ДГ. 

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.  

3) Act out your dialogues. 
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Card1. 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?  

 

Режим виконання: усно, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Далі зупинимося докладніше на основному етапі навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП. 

Першим підетапом основного етапу формування навичок та вмінь 

АПОДМ є оволодіння відібраними ДЄ. На цьому етапі виконуються 

рецептивно-продуктивні умовно-комунікативні вправи з обміну ДЄ. Викладач 

надає студентам умовно-комунікативне завдання, де означено комунікативне 

завдання та вказуються ролі для учасників спілкування, якими виступають самі 

студенти («лікар», «хвора людина», «родичі пацієнта»). 
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Вправа 14. Мета: навчити студентів розрізняти ДЄ в залежності від типу 

діалогу (розпитування чи обмін думками). Тип вправи: рецептивно-

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

ДГ. 

Інструкція: You are going to listen to three dialogues between a doctor with a 

patient. Take down the exchanges in the proper grids. Listen to the dialogues again 

and then act out one of them using the table. 

Запитання-

відповідь на 

запитання 

Спонукання-згода Повідомлення-

запитання 

Запитання-

згода/незгода 

    

 

Режим виконання: письмовий, усний, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 15. Мета: розвиток умінь розуміти та фіксувати на письмі ДЄ, 

сприйняті на слух. Тип діалогу: обмін думками. Тип вправи: рецептивно-

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

ДГ. 

Інструкція (1): А) Listen the patient’s complaints following the gapped tape 

script. В) Fill the gaps with the doctor’s questions. С) Act out the dialogue. 

D: What's the problem with you?  

P:  I've been feeling very hot.  

D: …… 

P:  Yes, I took it last night before going to bed.  

D: …… 

P:  I had a fever.  

D: ….. 

P:  Under my tongue.  

D: ….. 

P:  Yes, of course. 

D: ….. 
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Інструкція (2): After listening to the dialogue, complete the doctor’s notes in 

the patient’s medical form. 

Location It was on the  _________________of my head. 

Duration It can last between  _____________and 5 or 7 hours 

Pain characteristics I have this throbbing, sort of __________headache 

Main symptoms I feel dizzy and saw_______________________ 

Relieving factors I have to go to the warm room and___________ 

Family history _____________used to suffer from severe migraines. 

Medication I will administer ________and it seems to help. 

 

Режим виконання: усний, у парах.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 16. Мета: формування вміння встановлювати послідовність ДЄ у 

функціональному типі діалогу - діалог-обмін думками. Тип вправи: 

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

елементами ДГ. 

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. 

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. 

 

Режим виконання: усно, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 
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Другим підетапом основного етапу формування навичок і вмінь АПОДМ 

є оволодіння мікродіалогами. У методиці навчання ІМ мікродіалог розглядають 

як засіб вираження основних комунікативних інтенцій партнерів у ході 

спілкування. Він є імпліцитною структурною основою розгорнутого діалогу і 

включає взаємопов’язані ДЄ [155, с.157].  

У свою чергу розгорнутий діалог складається з двох-трьох мікродіалогів. 

Тому, мета цього етапу навчання для майбутніх лікарів ЗП АПОДМ полягає у 

навчанні студентів об’єднувати засвоєні ДЄ, вміти підтримувати та розвивати 

бесіду. На основі комунікативних ситуацій студенти продукують мікродіалоги, 

відтворюють їх у парах – у ролях лікаря та пацієнта, враховують фонетичне й 

інтонаційне оформлення та емоційне забарвлення мікродіалогів.  

Наведемо приклади вправ основного етапу, підетапу формування вмінь 

оволодіння мікродіалогами. 

Вправа 17. Мета: сформувати вміння продукувати мікродіалог, навчити 

студентів відтворювати порядок перебігу діалогу. Тип діалогу: обмін думками. 

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

опорою, з елементами ДГ. 

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

with statements or questions of the partners. Listen to the dialogue again to check 

your ideas. Act out the dialogue swapping roles with your partner. 

Doctor Patient 

Greeting. Request for information on 

patients chief complaints………………. 

Greeting. Information on patients chief 

complaints……………………………. 

Offer medical assistance. Physical 

Examination.…………………………… 

Agreement or disagreement 

……………………………………… 

Prescribing a medication. Explanation on 

how and when to use a medication. 

Explanation on potential side effects of a 

medication………………………………. 

Arrangements for next appointment 

……………………………………… 

Concluding the visit 

…………………………………………… 

Appeasement. Saying goodbye. 

…………………………………. 

 



128 

Режим виконання: усний, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

Вправа 18. Мета: розвинути та вдосконалити вміння створювати 

мікродіалоги відповідно до структурних фаз медичної консультації та 

функціональному типу діалогу (розпитування та обмін думками). Тип вправи: 

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

елементами ДГ. 

Інструкція: You are a doctor and a patient who complaints of (choose the 

illness yourself). Use the medical consultation frame (opening, problem presentation, 

diagnosis, treatment, closing) and role play the medical check-up. 

Doctor Patient 

Step 1. Start the medical check-up.   

 Step 2. Greeting. Informing of the chief 

complaints. 

Step 3. Offering medical assistance. 

Starting physical Examination. 

 

 Step 4. Asking for clarification 

Step 5. Prescribing a medication. 

Explaining how and when to use a 

medication.  

 

 Step 6. Concluding the visit. 

Appeasement. Saying goodbye. 

 

Режим виконання: усно, парний.  

Контроль: поточний (після виконання). 

На третьому підетапі основного етапу студенти мають навчитися вести 

АПОДМ різних функціональних типів (діалог-розпитування, діалог-обмін 

думками). Вправи, що використовуються на цьому етапі, відносяться до 

продуктивних комунікативних вправ з використанням природних опор 

(креолізовані тексти, які представлені у вигляді знімків УЗД, рентгенівських 

знімків, результатів лабораторних досліджень). 
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Студент у вролі пацієнта повинен сформулювати скарги, з якими хворі 

зазвичай звертаються до лікаря в даній ситуації, змоделювати клінічні ознаки 

захворювання, у вигляді окремих симптомів, характерних для даного 

конкретного випадку.  

Завдання лікаря полягає в тому, щоб за окремими симптомами  

відтворити картину захворювання, доповнити її результатами відповідних 

методів діагностики, поставити діагноз, який відомий тільки студенту-пацієнту. 

На цьому етапі проведення гри основними моментами, які враховуються при 

обговоренні ходу гри, є дотримання порядку обстеження хворого та 

дотримання норм етики і деонтології. Студент-лікар уточнює скарги хворого, 

докладно деталізує умови виникнення та розвитку названих симптомів.  

Після первинного опитування (анамнез розвитку хвороби) лікар виділяє 

провідні симптоми, проводить детальне обстеження пацієнта (зовнішній огляд, 

огляд порожнини рота, пальпація, перкусія), виявляє об'єктивні симптоми 

передбачуваного діагнозу, визначає і обґрунтовує необхідність додаткових 

методів обстеження (рентгенограма, лабораторні аналізи) та їх значення при 

встановленні кінцевого діагнозу.  

Вправа 19. Мета: формувати вміння створювати АПОД відповідно до 

ситуації професійного спілкування під час ділової гри. Вільно реалізовувати 

комунікативні наміри. Тип вправи: продуктивна, комунікативна, вмотивована, 

з природною опорою, ділова гра. 

Інструкція: Card 1. 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 та TINA algorithm.  

Card 2. You are a patient. Answer all doctor’s questions in detail. Ask him 

questions to make sure you understand his recommendations properly.  

Режим виконання: письмовий, усний, парний, в малих групах.  

Контроль: поточний (після виконання). 
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Далі систематизуємо та узагальнимо основні етапи роботи, які 

реалізуються в спеціально розробленій підсистемі вправ для навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Підсистема вправ для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

Пропедевтичний етап навчання 

Група вправ 1 – вправи для формування загальних умінь 

Підгрупа вправ 1.1 – вправи для розвитку вмінь аудіювання 

Мета вправ Тип/вид вправ/режим виконання 

Розвивати механізм антиципації та 

вміння розуміти необхідну 

інформацію; автоматизувати дії з 

новим дидактичним матеріалом. 

Тип: рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, умовно-комунікативні, 

вмотивовані, аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні. 

Вид: прогнозування змісту діалогу 

перед прослуховуванням, розуміння 

основної думки, співвіднесення 

зображень з назвами хвороб, 

підтвердження або спростування 

інформації. 

Режим виконання: усний, 

індивідуальний, у парах. 

Підгрупа 1.2. – вправи на вдосконалення фонетичних навичок говоріння 

Удосконалити вимовні, ритміко-

інтонаційні та рецептивні навички; 

вправляння з інтонаційними 

моделями; розрізняти висхідний та 

спадаючий тон у питальних 

реченнях. 

Тип: рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, некомунікативні, 

умовно-комунікативні, вмотивовані, 

аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні. 

Вид: рецепція та репродукція 

інтонаційних моделей. 

Режим виконання: усний, 

індивідуальний, у парах. 
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Продовження таблиці 2.10 

Підгрупа вправ 1.3 – вправи на вдосконалення лексичних навичок  

Мета вправ Тип/вид вправ/режим виконання 

Семантизація лексики (медична 

термінологія, абревіатура 

лінгвістичні маркери соціальних 

стосунків); автоматизувати дії з 

лексичними одиницями; коректне 

вживання лексичних одиниць в 

типових ситуаціях АПОД 

Тип: рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, продуктивні, 

умовно-комунікативні, комунікативні, 

вмотивовані, аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: встановлення відповідності між 

словом та його значенням, 

перифразування для пояснення 

медичної термінології, розпізнавання 

лексичних одиниць під час аудіювання 

діалогу-зразка та заповнення пропусків 

у таблиці 

Режим виконання: усний, 

індивідуальний, у парах 

Підгрупа 1.4 – вправи на вдосконалення граматичних навичок  

Автоматизувати дії з 

граматичними структурами, 

правильно оформлювати АПОДМ 

в типових ситуаціях 

Тип: рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, 

продуктивні,некомунікативні, умовно-

комунікативні, вмотивовані, 

аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: заповнення пропусків, підстановка 

граматичних структур, самостійне 

вживання граматичних структур 

Режим виконання: усний, 

індивідуальний, у парах 
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Продовження таблиці 2.10 

Основний етап навчання АПОДМ 

Група вправ 2 – вправи на формування спеціальних умінь 

Підгрупа 2.1 – Вправи на активізацію попередніх знань студентів 

про типові ситуації АПОДМ і комунікативні наміри 

Ознайомити студентів з типовими 

ситуаціями АПОДМ, вміти 

розрізняти основні комунікативні 

наміри у типових професійних 

ситуаціях, вміти розрізняти основні 

структурні фази медичної 

консультації, навчити студентів 

обговорювати професійні питання 

Тип: рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, некомунікативні, 

умовно-комунікативні, вмотивовані, 

аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: заповнення пропусків у таблиці, 

відновлення послідовності у фазах 

медичної консультації 

Режим виконання: письмовий, усний, 

індивідуальний, у парах 

Підгрупа 2.2 – вправи на виявлення та аналіз невербальних засобів 

спілкування у рамках медичної консультації 

Виявляти та аналізувати 

невербальну поведінку у ситуаціях 

професійного спілкування лікарів 

ЗП 

Тип: рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, некомунікативні, 

вмотивовані, аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: заповнення пропусків у таблиці, 

співвіднесення зображень з основними 

невербальними елементами 

Режим виконання: письмовий, усний, 

індивідуальний 
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Продовження таблиці 2.10 

Підгрупа 2.3. – вправи на оволодіння вміннями реплікування 

Навчити продукувати репліки та 

реагувати на репліки 

співрозмовника 

Тип: рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, умовно-

комунікативні, вмотивовані, 

аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: підстановка, відповіді на 

запитання, запит з метою надання 

інформації 

Режим виконання: усний, 

індивідуальний, у парах 

Рецептивно-репродуктивний підетап 

Підгрупа 2.4. – вправи на оволодіння діалогічними єдностями 

Навчити самостійно вживати 

діалогічні єдності різних типів 

діалогів  

Тип: рецептивно-репродуктивні, 

рецептивно-продуктивні, умовно-

комунікативні, комунікативні,  

вмотивовані, аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: відтворення прослуханого або 

переглянутого діалогу на рівні ДЄ, 

продукування власних ДЄ різних типів 

діалогів (діалог-розпитування та діалог-

обмін думками) 

Режим виконання: усний, у парах 
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Продовження таблиці 2.10 

Рецептивно-продуктивний підетап 

Підгрупа 2.5 – вправи на оволодіння мікродіалогами 

Навчити самостійно створювати 

мікродіалоги відповідно до 

структурних фаз медичної 

консультації 

Тип: рецептивно-продуктивні, 

продуктивні умовно-комунікативні, 

комунікативні, вмотивовані, 

аудіовізуальна підтримка, 

аудиторні/позааудиторні 

Вид: створення мікродіалогу відповідно 

до різних типів діалогів (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками) 

та з урахуванням фаз медичної 

консультації 

Режим виконання: усний, у парах 

Продуктивний підетап – ділова гра 

Підгрупа 2.6 – вправи на оволодіння різними типами діалогів (діалог-

розпитування, діалог-обмін думками) 

Створювати діалог-розпитування 

та діалог-обмін думками;  

реалізовувати комунікативні 

наміри в процесі фахової 

комунікації, використовувати 

набуті знання, навички та вміння у 

ході ділової гри, обговорення 

набутого досвіду 

Тип: продуктивні, комунікативні, 

вмотивовані, з використанням 

природних опор, 

аудиторні/приготування власних 

аудіовізуальних презентацій  

Вид: створення мікродіалогу відповідно 

до різних типів діалогів (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками) 

та з урахуванням фаз медичної 

консультації 

Режим виконання: усний, у парах, у 

малих групах 
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У такий спосіб, підсистема спеціально розроблених вправ для навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ ґрунтується на особливостях груп, типів та видів 

вправ та реалізується в два етапи: пропедевтичний та основний, який, у свою 

чергу поділяється на підєтапи: рецептивно-репродуктивний, рецептивно-

продуктивний і продуктивний. На кожному з двох етапів відбуватиметься 

поступове формування всіх визначених нами навичок та розвиток умінь 

АПОДМ (див. докладніше п. 2.1).  

В обґрунтуванні основних положень розробленої нами підсистеми вправ 

було використано формулювання з таких наукових праць та досліджень [21, 83, 

155, 157-159, 178, 179, 206, 209, 210, 213, 234, 237]. 

 

2.4. Модель організації процесу навчання майбутніх лікарів загальної 

практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

 

Звернемося до укладання моделі організації процесу навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ. З цією метою було використано такі методи наукового 

дослідження як аналітичний огляд джерел з досліджуваної проблематики [2, 66, 

91, 99, 102, 104, 108, 109, 151, 160, 161, 171, 203, 205] та моделювання. Перш 

ніж перейти до обґрунтування моделі організації процесу навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ, дамо визначення поняттю «модель навчання».  

Під моделлю навчання розуміють смислово-представлену та матеріально 

реалізовану систему, яка адекватно відображає предмет певного дослідження 

[255, с. 39].  

О. Синекоп зазначає, що модель навчання забезпечує поетапну реалізацію 

схеми  навчання: реалізацію діяльності студента в ролі виконавця, а викладача в 

ролі організатора процесу навчання [203, с. 108].  

Отже, метою створення моделі організації процесу навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП є логічна послідовність навчальних дій викладача і 

студентів, з опертям  на спеціально розроблену підсистему вправ для навчання 
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АПОДМ. Оскільки модель організації навчання функціонує в освітньому 

середовище, охарактеризуємо це поняття.  

Слідом за В. Ясвіним, під освітнім середовищем розумітимемо систему 

впливів і умов формування особистості по зразку, що задається, а також 

можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному і просторово-

предметному оточенні, а також засобами, прийомами та технологіями 

навчання, які використовуються у навчально-виховному процесі [245, с.9].  

Під час розроблення моделі організації процесу навчання мабутніх 

лікарів ЗП АПОДМ ми зважали на такі фактори: 1) вимоги чинної програми з 

АМ для професійного спілкування, зокрема щодо діалогічного мовлення [189, 

190] «поводитись адекватно в типових професійних ситуаціях»; 2) урахування 

специфіки професійної діяльності лікарів ЗП; 3) обґрунтований відбір 

дидактичного матеріалу та засобів навчання; 4) створення підсистеми вправ та 

поетапна організації навчання; 5) кількість годин з АМ, яка передбачена 

навчальною програмою для ІІ курсу медичного ВНЗ. 

Слідом за Е. Васильєвою [37, с. 94] та Л. Курило [135], головними 

характеристиками створеної нами моделі організації процесу навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ, ми визначаємо такі характеристики:  

1) послідовність і взаємопов’язаність її складників (логічна організація 

процесу навчання); 2) системність (реалізація змісту навчання, підходів та 

методів); 3) циклічність, професійну спрямованість (орієнтація на майбутню 

професію) на оволодіння навичками та уміннями вести англомовний 

професійний діалог; 4) використання ІКТ (опора на АКС «AUVIS») як в 

аудиторній так і в позааудиторній роботі студентів.  

На основі аналізу останніх досліджень [66, 102, 104, 105, 108, 109, 151, 

160, 161, 171, 203, 205], нами було з’ясовано, що побудова моделі організації 

процесу навчання залежить від низки чинників: 1) цілі навчання; 2) об’єкт 

навчання; 3) суб’єкти навчання; 4) навчальна дисципліна, у межах якої 

реалізується модель; 5) зміст навчання; 6) засоби навчання; 7) форми 
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організації відповідного навчання з урахуванням норм часу; 8) форми контролю 

під час аудиторної роботи та СРС; 9) очікуваний результат.   

Розглянемо детальніше вищезазначені фактори відповідно до нашого 

дослідження. 

Метою навчання майбутніх лікарів ЗП є формування вмінь 

продукування АПОДМ та вирішення професійних задач і представлення 

власних проектів у майбутній фаховій діяльності.  

Об’єктом навчання є процес формування вмінь АПОДМ. 

Суб’єктами навчання виступають студенти медичних ВНЗ, які 

здійснюють фахову підготовку на ступені спеціаліста, в галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина» (освітня програма 

7.12010001 «Лікувальна справа»), кваліфікація 2222.2 «Лікар загальної 

практики». Це студенти ІІ року навчання, які вивчають навчальну дисципліну 

«Англійська мова за професійним спрямуванням», яка ґрунтується та 

інтегрується з такими навчальними дисциплінами як біологія, фізика, хімія, 

анатомія, фізіологія і латинська мова. 

Навчальна дисципліна дисципліна «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» структурована на 2 навчальних модулі: модуль 1 «Медична 

термінологія» містить два змістових модулі («Респіраторна та серцево-судинна 

системи» та «Травна система»); модуль 2 містить три змістових модулі 

(«Імунна та ендокринна системи», «Нервова система», «Сечовидільна і 

репродуктивна системи»). Модель організації процесу навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП в умовах КМС організації навчального процесу впродовж 

навчального року охоплює 76 годин (2 кредити): по 36 годин, з яких 16 годин 

припадає на аудиторні заняття з АМ та 16 годин – на позааудиторну самостійну 

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

початковий та підсумковий контроль. 

Зміст навчання – мовний та мовленнєвий матеріал розподіляється за 

професійно орієнтованими розмовними темами.  
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Засоби навчання – засобом реалізації відповідної моделі навчання стали 

автентичні аудіо- та відеоматеріали, зазначених функціональних типів (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками),  креолізовані тексти і розроблена з їх 

використанням підсистема вправ. Функція запропонованих креолізованих 

текстів, аудіо- та відеоматеріалів полягає в ознайомленні студентів з 

невербальними елементами англомовної професійної комунікації і дозволяє 

одержати студентам нові знання, виявити невідомі закономірності побудови 

стратегії професійної комунікації та включення їх до англомовного 

професійного діалогу. 

Відтак, нами було розроблено й укладено авторський аудіовізуальний 

комбінаторний словник «AUVIS», який містить 200 слів та виразів, 

притаманній медичній галузі. Кожному медичному терміну підібране фото, 

малюнок (креолізовані тексти) та звуковий супровід. Звуковий супровід було 

здійснено носієм АМ. Основною перевагою такого словника є: одночасне 

відтворення зображення та звукового супроводу, що дозволяє не тільки 

прослухати медичний термін або фразу, а й ідентифікувати її з малюнком, 

перевірити правопис тощо. Також, в опціях зазначеного словника є можливість 

багаторазового прослуховування за диктором з метою вдосконалення 

фонетичних навичок.  

Форма організації – аудиторна (практичні заняття) та позааудиторна 

самостійна робота студентів. Норма часу – для визначення обсягу обсягу часу, 

необхідного для реалізації запропонованої моделі, ми виходили з кількості 

годин, виділених для навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямування» у ВНМУ, на базі якого проводилося експериментальне навчання. 

Ми проводили навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ в межах одного 

навчального модуля. Серед навчальних модулів на ІІ другому курсі медичного 

факультету № 1 за спеціальністю «Медицина» (освітня програма 7.12010001 

«Лікувальна справа») ми вибрали навчальний модуль 2, який включає три 

змістових модулі («Імунна та ендокринна системи», «Нервова система», 

«Сечовидільна і репродуктивна системи»).  
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Враховуючи комплексний характер практичного заняття з АМ та 

важливість навчання продуктивного усного мовлення для ефективного 

формування вмінь вести англомовний професійний діалог, пропонуємо відвести 

навчанню АПОДМ 30 хвилин від загальної тривалості аудиторних 

(практичних) занять АМ для професійного спілкування.  

Форма контролю – поточний, тематичний, контроль з боку викладача, 

взаємоконтроль та самоконтроль.  

Очікуваний результат – оволодіння майбутніми лікарями ЗП вміннями 

укладати такі функціональні типи АПОД як діалог-розпитування та діалог-

обмін думками. Навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП у взаємодії з іншими 

видами мовленнєвої діяльності здійснюється в умовах КМС.  

Навчання майбутніх лікарів ЗП за розробленою моделлю здійснюється в 

межах комунікативно-діяльнісного та професійно орієнтованого підходів [3, 66, 

102, 105, 139, 148, 151, 160, 161, 171, 221, 230]. Нагадаємо, що випускники 

медичного ВНЗ мають не лише опанувати певний мовний і мовленнєвий 

матеріал, розуміти особливості функціонування АМ у медичній галузі, але й 

уміти застосовувати свої знання у межах професійного спілкування. Це 

зумовлює обирати такі комунікативні ситуації, що максимально наближені до 

реального спілкування. При цьому завдання для студентів повинні бути 

пов’язані з вирішенням проблем професійної діяльності засобами АМ.  

Для укладання загальної моделі організації процесу навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП представимо модель навчання одного англомовного 

професійного діалогу діалогу, зазначивши в розробленій моделі: 1) 

організаційну форму навчання (аудиторні та позааудиторні заняття); 2) об’єкти 

навчання (мовні знання, навички та вміння вести АПОД); 3) засоби навчання 

(аудіо та відеоматеріали, креолізовані тексти, АКС «АUVIS»); 4) об’єкти 

контролю/комплекси вправ (навички та вміння вести АПОД, гру вправ, як 

виконуються студентами на кожному з етапів навчання АПОДМ); 5) час, який 

відведено на навчання). 
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Прокоментуємо змістове наповнення рис. 2.11 На вступному занятті 

студенти були ознайомлені з цілями запропонованого навчального курсу.  

Серед основних організаційних питань, які обговорювалися на вступному 

занятті були такі: 1) кінцеві цілі навчального курсу, яких потрібно досягти; 2) 

кількість навчальних модулів; 3) система та критерії оцінювання мовленнєвих 

вмінь вести англомовний професійний діалог; 4) організація СРС та терміни її 

перевірки. 

На першому аудиторному занятті студенти аудіюють або переглядають 

автентичний аудіо- чи відеодіалог. Студенти читають діалог за диктором, 

виокремлюють постійні елементи діалогу. Процес навчання на першому занятті 

обіймає 30 хвилин. Об’єктом навчання є мовні знання, вміння реп лікування й 

аудіювання; об’єктом контролю виступають уміння аудіювання та вміння 

реплікування. Засобами навчання виступають аудіо та відео-діалоги, 

креолізовані тексти, АКС «AUVIS». Домашнє завдання передбачає 

позааудиторну самостійну роботу з оволодіння вміннями реплікування.  

Отже, на першому аудиторному занятті реалізується пропедевтичний етап 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. У межах цього етапу студенти 

виконують рецептивні та рецептивно-репродуктивні вправи на сприйняття, 

співставлення, диференціацію мовних і мовленнєвих явищ [155]. 

Далі звернемося до основного етапу навчання АПОДМ. На другому 

аудиторному занятті студенти, працюють з опорним аудіо- відеоматеріалом, 

оволодівають мовленнєвими вміннями укладання ДЄ. Процес навчання обіймає 

30 хвилин. Студенти виконують спеціально розроблені вправи, що 

передбачають ідентифікацію функціонального типу діалогу (діалог-

розпитування чи діалог-обмін думками); характерних для нього ДЄ; 

особливостей інтонаційних моделей, лексичних одиниць та граматичних 

структур. Об’єктом навчання та об’єктом контролю є вміння укладати ДЄ. 

Засобами навчання виступають аудіо- та відеодіалоги, креолізовані тексти, 

АКС «AUVIS». Домашнє завдання передбачає позааудиторну CРС з оволодіння 
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ними вміннями поєднувати репліки в ДЄ в залежності від функціонального 

типу діалогу (діалог-розпитування чи діалог-обмін-думками).  

На третьому аудиторному занятті студенти оволодівають вміннями 

укладати мікродіалоги. Процес навчання обіймає 30 хвилин. Вправи 

передбачають відтворення послідовності фраз мікродіалогу; укладання аудіо-

візуальних опор для створення мікродіалогів у програмі Pro Show Producer. 

Об’єктом навчання та об’єктом контролю є вміння укладання мікродіалогу. 

Засобами навчання виступають аудіо- та відеоматеріали, креолізовані тексти. 

Домашнє завдання передбачає позааудиторну СРС з вдосконалення вмінь 

укладання мікродіалогу. 

На четвертому аудиторному занятті студенти навчаються вести 

фаховий діалог певного функціонального типу (діалог-розпитування та діалог-

обмін думками). Процес навчання обіймає 30 хвилин. Студенти виконують 

продуктивні вправи з використанням природних опор (знімки УЗД, шкала 

болю, автентичні опитувальники, дані лабораторних аналізів, медичні бланки). 

Домашнє завдання передбачає СРС з оволодіння вміннями ведення 

англомовного професійного діалогу та підготування презентацій власних 

діалогів з обговоренням результатів навчання. Об’єктом навчання й контролю є 

мовленнєві вміння вести діалог (діалог-розпитування чи діалог-обмін-

думками). 

На п’ятому аудиторному занятті студенти аналізують та презентують 

результати власної творчої роботи в програмі Pro Show Producer, звітують про 

свої досягнення впродукуванні англомовних професійних діалогів, діляться 

враженнями про набутий досвід (див. Додаток Л).  

На підсумковому занятті узагальнюється й систематизується інформація 

та оцінюються результати творчих робіт студентів за весь навчальний модуль. 

У такий спосіб навчання одного фахового діалогу охоплює 4 години – 2 години 

аудиторних занять з АМ та 2 години СРС. В опорі на модель навчання одного 

англомовного професійного діалогу в межах загальної моделі процесу навчання 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП в умовах КМС організації навчального процесу 
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ми розробили два варіанти моделі навчання (рис. 2.11) з метою їх 

експериментальної перевірки в ході природного експерименту. Представимо 

графічно модифікацію моделі навчання АПОДМ в її двох варіантах. 

І варіант методики навчання ІІ варіант методики навчання 

Пропедевтичний етап 

Аудиторне заняття 1 

Аудіювання (відеоаудіювання) 

Оволодіння репліками 

Аудиторне заняття 1 

Аудіювання (відеоаудіювання) 

Оволодіння репліками 

Використання АКС «AUVIS» 

Позааудиторне заняття 1 

Оволодіння репліками 
Позааудиторне заняття 1 

Оволодіння репліками 

Використання АКС «AUVIS» 

Основний етап 

Аудиторне заняття 2 

Оволодіння діалогічними єдностями 

 

Аудиторне заняття 2 

Оволодіння діалогічними єдностями 

Використання АКС «AUVIS» 

Позааудиторне заняття 2 

Оволодіння діалогічними єдностями 

 

Позааудиторне заняття 2 

Оволодіння діалогічними єдностями 

Використання АКС «AUVIS» 

Аудиторне заняття 3 

Створення мікродіалогу 

 

Аудиторне заняття 3 

Створення мікродіалогу 

Використання АКС «AUVIS» 

Позааудиторне заняття 3 

Створення мікродіалогу 

 

Позааудиторне заняття 3 

Створення мікродіалогу 

Використання АКС «AUVIS» 

Аудиторне заняття 4 

Укладання фахових діалогів 

 

Аудиторне заняття 4 

Укладання фахових діалогів 

Використання АКС «AUVIS» 

Позааудиторне заняття 5 

Укладання фахових діалогів 

 

Позааудиторне заняття 5 

Укладання власних діалогів 

Використання АКС «AUVIS» 

Рис. 2.12 Два варіанти методики навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

Принципова різниця між двома варіантами методики навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ полягає у використанні до спеціально розроблених вправ 

АКС «AUVIS». Згідно першого варіанту методики навчання АПОДМ студенти 

виконують вправи без застосування АКС «AUVIS». За двома варіантами 

методики навчання АПОДМ в умовах КМС організації навчального процесу 

нами був проведений природний експеримент, опис якого представлено в 

розділі 3. 
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Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі ми представили організацію і поведення навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. На основі вивчення нормативних документів, 

що регулюють навчання фахівців напряму підготовки 7.12010001 «Лікувальна 

справа» було уточнено цілі та конкретизовано зміст навчання майбутніх лікарів 

ЗП АПОДМ. Кінцевою метою навчання АПОДМ є практичне опанування 

студентами вміннями вести АПОД на рівні, достатньому для адекватної 

взаємодії в професійній сфері.  

На основі аналізу навчальних програм з точки зору предметного та 

процесуального аспектів змісту навчання АПОДМ було виділено компоненти 

предметного аспекту, які задовольняють чинні вимоги, а саме:  

1) сфери спілкування – професійна сфера (стаціонар, поліклініка, виклик 

додому);  

2) теми – «Пропедевтика внутрішніх захворювань», «Пропедевтика 

дитячих хвороб», «Догляд за хворими»;  

3) ситуації спілкування – медична консультація, складниками якої є 

початок обстеження, первинний огляд пацієнта, збір анамнезу, встановлення 

діагнозу, призначення лікування, завершення консультації;  

4) дидактичний матеріал – фонетичний, лексичний, граматичний 

матеріал та аудіо (відео)- зразки фахових діалогів, креолізовані тексти.  

Комунікативні ролі й наміри фахівців випливають зі специфіки 

виконуваних функцій у конкретних професійних ситуаціях. Спеціалісти у 

медичній галузі можуть виступати в комунікативній ролі – лікаря ЗП, а до 

групи їх співрозмовників можна віднести пацієнтів та родичів пацієнтів.  

Виділено низку комунікативних намірів майбутніх лікарів ЗП, а саме: 

з’ясування, повідомлення, пояснення, уточнення, оцінювання, поради, 

переконання, заохочення, обговорення, закликання тощо. 

До процесуального аспекту входять навички та вміння, необхідні для 

формування вмінь вести АПОД та використовувати набуті знання для 
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здійснення спілкування в ситуаціях професійної взаємодії лікаря з пацієнтом. 

Це актуалізувало визначення конкретних мовленнєвих умінь АПОДМ:  

1) розуміти зміст звернення англомовного пацієнта;  

2) швидко реагувати на це звернення;  

3) ініціювати, підтримувати та завершувати розмову, планувати її перебіг;  

4) впливати на пацієнта мовними засобами, щоб досягти мети 

спілкування;  

5) бути «активним слухачем» пацієнта завдяки вживанню готових 

мовленнєвих формул;  

6) запитувати та отримувати інформацію від пацієнта;  

7) надавати йому докладну інформації з приводу лікування та перебігу 

захворювання. 

Теоретично обґрунтовано і здійснено відбір дидактичного матеріалу за 

трьома групами критеріїв: перша група стосується відбору фахових 

автентичних аудіо- та відеоматеріалів; друга група – фахових креолізованих 

текстів; третя група – мовного матеріалу.  

Встановлено, що досягнення високого рівня сформованості в майбутніх 

лікарів вести АПОД можливе за умови використання автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів, а також аудіовізуального комбінаторного словника «AUVIS» 

як основних засобів навчання АПОДМ. Цінність таких матеріалів полягає у 

наявності в них зразків автентичного мовлення лікарів у типових ситуаціях 

професійного спілкування.  

Розроблено методику для формування у майбутніх лікарів ЗП умінь вести 

АПОД, яка складається з двох етапів – пропедевтичного та основного. 

Враховуючи основні дидактичні і методичні принципи навчання АМ, 

розроблено підсистему вправ для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП з 

опорою на АКС «AUVIS», до якої ввійшло дві групи вправ: вправи для 

формування загальних умінь та вправи для формування спеціальних умінь. 

Вправи відповідають сучасним вимогам і загальній класифікації вправ. 
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Пропедевтичний етап передбачав активізацію попередніх знань 

студентів та виконання вправ на розвиток умінь реплікування. Результатом 

вправляння на цьому етапі була сформованість умінь висловлюватись на рівні 

репліки; навичок правильного вживання фонетичних явищ, оперування 

інтонаційними моделями та лексичним матеріалом.  

Основний етап складається з трьох підетапів: 1) рецептивно-

репродуктивний підетап передбачає формування у майбутніх лікарів ЗП вміння 

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

передбачає формування вміння у майбутніх лікарів ЗП створювати 

мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ; 3) продуктивний підетап 

передбачає формування вміння створювати власні діалоги відповідно до 

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

та професійних задач.  

Навчання за розробленою методикою передбачало самостійну роботу 

студентів (далі – СРС) з опорою на розроблений АКС «AUVIS». Вправляння 

протягом аудиторної роботи сприяло розвиткові вмінь працювати з 

аналогічними вправами під час СРС.  

Модель організації навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ в умовах 

КМС протягом навчального року охоплює 2 навчальні модулі (72 год.): по 36 

год., з яких 16 год. припадає на аудиторні заняття з англійської мови та 16 год. 

– на позааудиторну самостійну роботу студента. Реалізацію моделі організації 

навчання АПОДМ передбачено на ІІ курсі, коли студенти вже досягли 

середнього рівня володіння АМ.  

Основні результати Розділу 2 відображено в працях [114, 116, 117, 119, 

120, 121, 122].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ 

 

У цьому розділі ставимо за мету описати природний методичний 

експеримент з навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ.  

Звернемося до таких методів наукового дослідження як експеримент та 

методи математичної статистики.  

 

3.1. Підготовка експериментального навчання 

 

Удосконалена методика навчання майбутніх лікарів ЗП має наукову 

цінність за умов отримання високих результатів при її впровадженні у 

навчальний процес. Для перевірки гіпотези дослідження на основі реалізації 

організаційно-педагогічних умов нами було проведено педагогічний 

експеримент з подальшим оцінюванням й інтерпретацією його результатів. 

Укладена підсистема вправ для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП була 

апробована нами у ході експериментального навчання. 

У ході підготовки, організації та проведення експерименту ми керувалися 

головними положеннями теорії методичного експерименту, викладеними у 

роботах таких провідних методистів, як О. Бережнова [16], П. Гурвич [59], 

М. Ляховицький [149], М. Поташник [188], С. Сисоєва [204], 

Є. Штульман [236], а також останніми дослідженнями з методики організації 

іншомовного професійно орієнтованого навчання немовних ВНЗ, розроблених 

О. Биконєю [20], Л. Зенєю [77], С. Кіржнер [91], Л. Конопленко [102], 

Т. Коробейніковою [105], Л. Максименко [151], І. Сімковою [205], Я. Окопною 

[171], О. Тарнопольським [219] та ін. 
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Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики 

проводилася за визначеними М. Ляховицьким [148, с. 15] такими фазами 

методичного експерименту:  

1) організація експерименту;  

2) реалізація експерименту;  

3) констатація експерименту;  

4) інтерпретація результатів експерименту. 

Педагогічно-експериментальне дослідження відбувалось протягом 

періоду з 2012 р. до 2016 р. і передбачало три етапи:  

1) перший (2012 – 2013 рр.) – аналітико-констатуючий;  

2) другий (2014 – 2015 рр.) – дослідно-експериментальний;  

3) третій (2015 – 2016 рр.) – завершально-узагальнюючий. 

На аналітико-констатуючому етапі проводилось вивчення стану 

розробленості проблем навчання студентів медичних ВНЗ англомовного 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення в психолого-педагогічних 

дослідженнях. Було здійснено методологічний аналіз цих проблем; визначено 

понятійний апарат, предмет, об’єкт; конкретизовано задачі дослідження і 

сформульовано гіпотезу.  

Нами було досліджено сутність, психологічні та лінгвістичні 

характеристики, структурні особливості АПОДМ лікарів у моделі 

взаємовідносин «лікар-пацієнт».  

Був проведений аналіз існуючих автентичних аудіовізуальних ресурсів, 

як засобів інформаційного забезпечення англомовного фахового спілкування. 

Спільно з фахівцями в медичній галузі відбиралися ситуації, вербальні та 

невербальні засоби спілкування, вивчалися дидактичні моделі діалогів, 

розроблявся комплекс вправ. 

Другий етап (дослідно-експериментальний) полягав у розробці 

навчально-методичних матеріалів, розробленні авторського АКС «AUVIS» й в 

проведенні дослідного навчання в природних умовах, протягом якого були 

виконані контрольно-методичні зрізи, здійснювалося педагогічне 
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спостереження за характером діяльності та поведінкою студентів, організовано 

їх анкетування та інтерв’ювання. 

Підсумком завершально-узагальнюючого етапу (2015-2016 рр.) стало 

узагальнення отриманих результатів, зроблений на їх основі висновок і 

здійснено оформлення тексту дисертації.  

Основна мета експериментального навчання полягала в перевірці 

ефективності запропонованої методики та порівнянні результатів навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ за двома варіантами моделі відповідного 

навчання в природних умовах на заняттях з АМ.  

В першому варіанті методики навчання студенти оволодівають уміннями 

вести фахові діалоги без використання АКС «AUVIS». За другим варіантом 

методики навчання студенти оволодівають вміннями вести фахові діалоги з 

опорою на АКС «AUVIS». 

Об’єктом і предметом експериментального дослідження є процес 

навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП та підсистема вправ для навчання 

АПОДМ. Кореляція результатів навчання дозволить нам виявити ефективну 

організацію його проведення на рецептивно-продуктивному етапі. 

Підготовка до експериментального навчання передбачала розробку та 

формулювання гіпотези методичного експерименту [16, 59, 188], яка 

ґрунтується на ключових теоретичних засадах досліджуваної проблеми, що 

були викладені у попередніх розділах дисертаційного дослідження. З огляду на 

те, ми розробили гіпотезу за схемою: формулювання основних положень 

гіпотези – передбачення основних наслідків – перевірка та порівняння 

результатів експерименту. 

Розглянемо гіпотезу. Аналітичний огляд методичної літератури з 

навчання студентів немовних ВНЗ англомовного професійно орієнтованого 

ДМ, чинних підручників з АМ, а також результати анкетування студентів 

медичних ВНЗ, викладачів АМ медичних ВНЗ та лікарів ЗП засвідчив потребу в 

розробленні теоретично обґрунтованої методики навчання майбутніх лікарів 

загальної практики АПОДМ. Це дозволило нам сформулювати гіпотезу 
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основного природного експерименту, яка 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. 

На основі сформульованої гіпотези ми передбачаємо такий наслідок: в 

результаті використання розробленої методики навчання майбутніх лікарів ЗП, 

рівень сформованості вмінь АПОДМ досягне та перевищить умовний 

коефіцієнт навченості 0,7 за В. П. Беспальком [18, с. 52-69]. 

Реалізація експериментального навчання відбувалася на базі Вінницького 

національного медичного університету імені Миколи Пирогова протягом ІІ 

семестру 2014-2015 навчального року. Учасниками 

експериментальногодослідження були 80 студентів ІІ року навчання медичного 

факультету № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. 

Пирогова, за напрямом підготовки 1201 «Медицина», спеціальність 7.12010001 

«Лікувальна справа», які склали чотири експериментальні групи (ЕГ): ЕГ-1, ЕГ-

2, ЕГ-3, ЕГ-4.  

Навчання становило 16 аудиторних годин, відведених на практичні 

заняття та 16 годин на СРС згідно з навчальним планом медичного факультету 

№ 1 ВНМУ ім. М. Пирогова. Експериментальне навчання було інтегроване до 

природного навчального процесу, а саме занять з АМ та до СРС. 

За класифікацією П. Гурвича, експеримент, проведений за розробленою 

нами методикою, можна визначити як основний, вертикально-горизонтальний, 

природний і відкритий [59, с. 26-36]. По вертикалі ми порівнювали рівень 

сформованості вмінь вести АПОД до та після експерименту; по горизонталі – 

порівнювалась ефективність двох варіантів моделі навчання АПОДМ.  

До неварійованих умов експерименту ми віднесли: кількість груп – 4; 

кількість студентів в групах – ЕГ-1 (20), ЕГ-2 (20), ЕГ-3 (20), ЕГ-4 (20); 

навчальний матеріал – спеціально розроблена підсистема вправ (кількість 
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вправ, послідовність виконання); зміст навчання; один викладач у всіх групах 

(автор дослідження).  

Варійованою величиною основного методичного експерименту було 

використання АКС «AUVIS» та його місце в моделі процесу навчання АПОДМ, 

який пропонувався студентам на пропедевтичному та основному етапах 

навчання. В узагальненому вигляді дві варіанти методики навчання в 

експериментальних групах представлено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Варіанти методики навчання експериментальних груп АПОДМ  

Варіант А Варіант Б 

Виконання спеціально розроблених 

вправ передбачає: 

1) розвиток умінь реплікування 

2) відтворення аудіо-(відео) зразка-

мовлення на рівні ДЄ та 

мікродіалогу; 

3) продукування мікродіалогів у 

ситуаціях, аналогічних діалогу-

зразка. 

3) продукування власних діалогів 

Виконання спеціально розроблених 

вправ передбачає: 

1) розвиток умінь реплікування з 

опорою на АКС «AUVIS»; 

2) відтворення аудіо- (відео) 

зразка-мовлення на рівні ДЄ та 

мікродіалогу з використанням АКС  

«AUVIS»; 

3) продукування мікродіалогів у 

ситуаціях, аналогічних діалогу-

зразку з використанням АКС 

«AUVIS» 

 

Навчання за двома варіантами методики проводилося на заняттях з АМ і 

включало аудиторну та СРС. Принципова моделей полягала в наступному: 

згідно першого варіанту моделі (варіант А) студенти виконували професійно 

орієнтовані продуктивні вправи без використання АКС «AUVIS». За варіантом 

Б студенти виконували продуктивні вправи з використанням АКС «AUVIS». 

Проведення базового експерименту передбачало реалізацію наступних 

етапів:  
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1) проведення констатувального зрізу з метою встановлення вихідного 

рівня сформованості вмінь АПОДМ у майбутніх лікарів ЗП;  

2) проведення основного природного експерименту на основі спеціально 

розробленої підсистеми вправ для визначення ефективності розробленої 

методики та встановлення оптимальної організації кожного з етапів навчання;  

3) проведення контрольного зрізу для визначення підсумкового рівня 

сформованості вмінь АПОДМ майбутніх лікарів ЗП;  

4) проведення опитування студентів ІІ курсу медичного факультету № 1 

ВМНУ імені М. Пирогова, які взяли участь в експерименті, з метою отримання 

інформації для визначення перспектив подальшої роботи в процесі навчання 

АПОДМ.  

Схематично структуру експерименту представлено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Структура експерименту з навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП 

Етапи 

експерименту 

Дата 

проведенн

я 

Кількість 

годин 

СРС Завдання етапів 

експерименту 

 

Констатувальний 

зріз 

 

02.02.2015 

– 

03.02.2015 

 

4 год. 

 

 

------ 

Визначити вихідний рівень 

сформованості вмінь вести 

АПОДМ у майбутніх лікарів  

 

 

Експериментальне 

навчання 

  

 

 

05.02.2015 

– 

29.05.2015 

 

 

16 год. 

 

 

 

16 год. 

 

Перевірити ефективність 

розробленої підсистеми 

вправ з комп’ютерною 

підтримкою та порівняти два 

варіанти методики 

 

Контрольний зріз 

 

01.06.2015 

 

4 год. 

 

 

------ 

Визначити підсумковий 

рівень сформованості вмінь 

вести АПОДМ у майбутніх 

лікарів ЗП 

Опитування 

студентів 

 

02.06.2015 

 

2 год. 

 

------ 

Вивчити думку студентів, 

учасників експерименту про 

проведене навчання 
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Для апробації експериментальної методики ми розробили і застосували  у 

процесі навчання АПОДМ аудіовізуальний комбінаторний словник «AUVIS» 

(див докладніше п. 2.3).  

У такий спосіб ми розглянули процес підготовки, організації та 

проведення експериментального дослідження, мета якого полягала в перевірці 

ефективності створеної нами методики навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

і порівняння ефективності навчання за двома варіантами методики відповідного 

навчання. Також, ми виокремили головні етапи експерименту.  

В результаті чого звернемося до практичного й завершального етапів 

експериментального дослідження, які будуть викладені в наступних 

підрозділах. 

 

3.2. Організація і проведення експерименту 

 

Звернемося до розгляду практичного етапу основного експерименту. У 

лютому 2015 навчального року нами було здійснено констатувальний зріз у 

студентів експериментальних груп (ЕГ) з метою визначення вихідного рівня 

сформованості вмінь вести АПОДМ. Об’єктами вихідного контролю були 

мовленнєві навички й уміння ведення студентами англомовних фахових 

діалогів у типових ситуаціях лікарів ЗП.  

У ході цього завдання ми запропонували студентам укласти професійно 

орієнтовані діалог-розпитування та діалог-обмін-думками відповідно до теми 

навчального модуля «Медична термінологія», у межах якого відбувалося 

експериментальне навчання і типових ситуацій професійного спілкування, 

основу яких складають зазначені типи діалогів.  

Завдання констатувального зрізу мали усний характер і ґрунтувалися на 

матеріалі, що попередньо вивчалися студентами. Завдання констатувального 

зрізу розроблялися нами з урахуванням наступних вимог: відповідність 

специфіці дослідження, посильність для студентів з огляду на їхню 
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лінгвістичну та професіональну підготовку, об’єктами оцінювання результатів 

виконання завдань виступають основні вміння вести АПОД.  

Констатувальний зріз тривав 4 години, включаючи час на підготовку та 

продукування діалогу. Ми мали на меті перевірити вміння студентів медичного 

факультету № 1 ВНМУ імені М. І. Пирогова вести англомовний фаховий 

діалог. Ми записували створені діалоги на диктофон з метою подальшого 

аналізу за критеріями оцінювання рівня сформованості вміння створювати 

фахові діалоги. 

Пари студентів отримали наступні завдання, з метою перевірки навичок і 

вмінь продукування різних типів діалогів, найбільш уживаних у професійному 

спілкуванні лікарів ЗП, а саме: діалог-розпитування та діалог-обмін думками.  

Основний природний експеримент проходив у форматі навчального 

модуля 2 дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» і 

складався з 16 годин аудиторних годин і 16 годин позааудиторної самостійної 

роботи студентів у межах двох варіантів розробленої нами методики 

відповідного навчання АПОДМ. Ми використовували спеціально розроблену 

підсистему вправ на кожному із аудиторних та позааудиторних занять.  

На роботу за експериментальними матеріалами ми відводили 30 хвилин 

(1/3 часу від тривалості аудиторного заняття з АМ). Решта часу відводилася за 

програмним підручником [153]. Кожний учасник експерименту був 

забезпечений окремим комплектом розроблених навчально-методичних 

матеріалів. Це дало змогу одночасно працювати всім учасникам дослідження в 

різних режимах роботи: індивідуальному, парному, в малих групах, а також 

самостійно. 

Природний експеримент передбачав два етапи: пропедевтичний та 

основний етап. Оцінювання такого виду мовленнєвої діяльності як діалогічне 

мовлення неодноразово підкреслювалося у дослідженнях з методики 

викладання ІМ [1, 3, 18, 20, 22, 51, 63, 73, 74, 91, 102, 105, 151, 156-160, 171, 

205].  
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Ми обрали за основу запропоновані О. Солововою [213] та 

О. Українською [222] критерії комунікативної компетентності та враховуючи 

специфіку професійно орієнтованого діалогу-розпитування та діалогу-обміну-

думками, оцінювання рівня сформованості вмінь вести АПОД майбутніх 

лікарів ЗП ми здійснювали на основі 5 критеріїв: 1) точність виконання 

комунікативного завдання; 2) інтерактивність; 3) мовна нормативність; 4) 

зверненість; 5) термінологічна коректність.  

Всі зазначені нами якісні та кількісні критерії використовуються у 

численних експериментальних дослідженнях [1, 51, 66, 91, 102, 105, 151, 160, 

171, 221, 213, 222]. Ми умовно визначили максимальну кількість балів 100 балів 

(20 балів по кожному критерію), яка може бути нарахована студентам за 

кожним з критеріїв оцінювання. Це відображено у шкалі оцінювання рівня 

сформованості вмінь вести АПОД та описано, яким вимогам повинні 

відповідати створювані студентами висловлювання ДМ. Процес оцінювання ми 

здійснювали шляхом кореляції відповідей студентів з описом якісного рівня 

ДМ за кожним критерієм та нараховували відповідні бали.  

Схематично шкалу оцінювання рівня сформованості вміння вести 

англомовний професійний діалог наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Шкала оцінювання рівня сформованості вміння вести АПОД і 

розподілу балів за критеріями 

№ пп Критерій оцінювання Максимальний бал 

1 Точність виконання комунікативного 

завдання 

20 

2 Інтерактивність 20 

3 Мовна нормативність 20 

4 Зверненість 20 

5 Термінологічна коректність 20 

Загальна кількість балів 100 
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На нашу думку, ключовим при оцінюванні вмінь студентів вести 

англомовний професійний діалог у певній професійній ситуації є точність 

виконання комунікативного завдання [213].Ми нараховуємо за цим критерієм 

20 балів.  

Критерій «точність виконання комунікативного завдання» передбачає 

сукупність факторів, необхідних особистості для успішного перебування та 

співіснування в середовищі людей, трудового колективу. Це – вміння 

висловлювати свої думки, вміння дотримуватись правил поведінки [151, 171]. У 

достатньо підготовленого лікаря ЗП повноцінно розвинені відповідні 

комунікативні властивості та якості особистості.  

Вони актуалізуються в залежності від ситуацій, що виникають у взаємодії 

з хворими, умов і об’єктивних вимог щодо оптимізації дій медичного 

працівника. Параметрами нарахування балів від (0 до 5) слугують мовленнєві 

вміння ініціювати, підтримувати, звершувати розмову, а також розпитувати та 

пропонувати. 

Обчислення за критерієм точність виконання комунікативного завдання 

наведено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Шкала оцінювання за критерієм точність виконання комунікативного 

завдання 

Коефіцієнт 0,9 – 0,8 0,7 – 0,6 0,5 – 0,4 0,3 – 0,2 0,1 

Кількість балів 20 15 10 5 0 

 

Наступним критерієм при оцінюванні вмінь студентів вести АПОД, ми 

вважаємо, критерій інтерактивності [222]. За критерієм інтерактивності ми 

нарахували 20 балів. Визначаючи успішність студентів за цим критерієм, ми 

співставили кількість фраз, спрямованих на реалізацію комунікативного наміру, 

із загальною кількістю продукованих фраз. Параметрами нарахування балів за 

даним критерієм слугували мовленнєві вміння ставити запитання, відповідати 

на запитання, спонукати до дії, реагувати на пропозицію, а також, ми 

враховували відповідність змісту реплік у ДЄ певній комунікативній ситуації. 
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Для підрахунку ми використали формулу коефіцієнта інтерактивності 

Кад=Х1/Х2, де Х1 – кількість фраз, спрямованих на вираження 

комунікативного наміру, Х2 – загальна кількість фраз [171, 181]. 

Обчислення за критерієм інтерактивності представлено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Шкала оцінювання за критерієм інтерактивності 

Коефіцієнт 0,9 – 0,8 0,7 – 0,6 0,5 – 0,4 0,3 – 0,2 0,1 

Кількість балів 20 15 10 5 0 

 

Критерій зверненості передбачає використання невербальних засобів 

спілкування у типових ситуаціях фахової комунікації лікарів ЗП, які відіграють 

важливу роль у формуванні вмінь вести АПОД. На основі спеціальних 

досліджень з проблеми використання паралінгвістичних засобів у спілкуванні 

було виділено наступні невербальні засоби для навчання АПОДМ майбутніх 

лікарів ЗП: пози, контакт очей, жести та міміку.  

Оцінювання за критерієм зверненості відбувалося за опертям на 

методику, розробленою С. Соколовою [212], за якою показник сформованості 

вмінь студентів використовувати вищезазначені паралінгвістичні засоби 

спілкування обчислюється з позиції їх наявності та доцільності. Максимальна 

кількість балів за даним критерієм становить 20 балів. За відсутність, 

недоцільність або надмірність використання жестів бали не нараховувалися. 

Оцінювання за критерієм зверненості здійснювалося за наступною шкалою, 

представленою в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6   

Шкала оцінювання за критерієм зверненості 

Паралінгвістичні засоби Жести Міміка Контакт очей Пози 

Кількість балів 5 5 5 5 

Загальна кількість балів 20 

 

Наступним критерієм оцінювання було визначено критерій мовної 

нормативності. Питання мовної нормативності пов’язане зі складним 
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питанням природи помилок, які роблять студенти та їхньою значущістю. Під 

час вимірювання рівня мовної нормативності висловлювань студентів ми брали 

до уваги ті помилки, які суттєво перешкоджали успішній реалізації 

комунікативного наміру і робили неможливим адекватне сприймання АПОДМ. 

За даним критерієм ми враховували лише комунікативно важливі помилки, які 

ускладнюють розуміння висловлювань учасника комунікації.  

На фонетичному рівні ми враховували лише ті помилки, які призводили 

до спотворення значення слів, на лексичному – ті, що змінювали смисл 

висловлювання, на граматичному – помилки, які зумовлювали неправильне 

відображення подій у висловлюванні. Максимальна кількість балів за цей 

критерій становить 20 балів. Ми оцінювали мовну нормативність АПОДМ 

студентів за формулою: Кк=К1/К2, де К1 – кількість помилок, а К2 – кількість 

фраз у діалогічному висловлюванні.  

Оцінювання за критерієм мовної нормативності  здійснювалося за 

наступною шкалою, представленою в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Шкала оцінювання за критерієм мовна нормативність 

Коефіцієнт 0,9 – 0,8 0,7 – 0,6 0,5 – 0,4 0,3 – 0,2 0,1 

Кількість балів 20 15 10 5 0 

 

Наступним критерієм оцінювання АПОДМ є критерій термінологічної 

коректності. Питання термінологічної коректності пов’язане з вільним й 

коректним оперуванням медичної термінології та володінням повним запасом 

методичних термінів. Максимальна кількість балів за цей критерій становить 20 

балів. Ми оцінювали термінологічну коректність АПОДМ студентів за 

формулою: Тк=Т1/Т2, де Т1 – кількість висловлюваних медичних термінів, а Т2 

– загальна кількість медичних термінів у ДМ. 

Оцінювання за критерієм термінологічної коректності здійснювалося за 

наступною шкалою, наведеною в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 
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Шкала оцінювання за критерієм термінологічна коректність 

Коефіцієнт 0,9 – 0,8 0,7 – 0,6 0,5 – 0,4 0,3 – 0,2 0,1 

Кількість балів 20 15 10 5 0 

 

Після закінчення експерименту ми провели контрольний зріз для 

визначення досягнутого рівня сформованості у майбутніх лікарів ЗП умінь 

вести АПОД. Методом наукового дослідження, використаним на етапі 

контрольного зрізу, було виконання студентами типових завдань на укладання 

фахових діалогів (діалог-розпитування та діалог-обмін думками). Етап 

проведення контрольного зрізу підтверджено відповідним протоколом. 

Студенти отримали професійно орієнтовані завдання. За правильне виконання 

завдання студент міг отримати 100 балів (див. табл.3.3).  

Надавши необхідні пояснення щодо процедури оцінювання, перейдемо до 

аналізу й інтерпретації кількісних показників успішності студентів, 

накопичених під час виконання завдань констатувального та контрольного 

зрізів, а також оцінки результатів завершального опитування студентів.  

 

3.3. Оцінювання результатів експерименту 

 

Звернемося до опису заключного етапу експерименту – узагальнюючого, 

який передбачає обробку даних, аналіз усіх його результатів, оформлення 

експерименту, опис перебігу та результатів розробленої методики. Позитивним 

вважають експеримент, в якому за жодним показником чи критерієм відсутня 

негативна динаміка [188, с. 40].  

Результати констатувального зрізу в ЕГ наведено в Додатоку Ж. У 

результаті оцінки констатувального і контрольного зрізів відповідно до 

відібраних нами критеріїв оцінювання АПОДМ нами було отримано показники 

коефіцієнтів за кожним критерієм. Ці дані наведено в табл. 3.9-3.10. 
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Таблиця 3.9 

Результати констатувального зрізу в експериментальних групах 

Коефіцієнт 

навченості 

ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 Середній 

показник 

Точність 

виконання 

комунікативного 

завдання 

0,53 0,53 0,53 0,54 0,53 

Інтерактивність 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 

Мовна 

нормативність 
0,51 0,52 0,54 0,53 0,53 

Зверненість 0,45 0,45 0,52 0,48 0,48 

Термінологічна 

коректність 
0,49 0,54 0,48 0,55 0,52 

Середній 

показник по 

кожній групі 

0,50 0,51 0,52 0,52 0,52 

 

Прокоментуємо змістове наповнення таблиці 3.9. У таблиці 3.9. 

представлено розраховані нами середні показники коефіцієнтів навченості за 

кожним критерієм, що уможливлює порівняти результати констатувального 

зрізу в групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3, ЕГ4 з результатами контрольного зрізу в 

вищезгаданих групах. Ці дані наведені у таблиці 3.10. 

Щоб визначити вихідний рівень сформованості умінь студентів вести 

АПОД у межах експериментальної групи, ми розрахували коефіцієнти 

навченості за В. Беспальком [18]. Для розрахунку коефіцієнта навченості за 

кожним критерієм ми використали формулу: К= Q/N, де K – коефіцієнт 

навченості; Q – загальна кількість балів, що отримані в результаті виконання 

завдань; N – максимальна кількість балів за виконані завдання.  

Рівень сформованості зазначених умінь є достатнім, якщо показник 

коефіцієнта навченості є рівним або більшим за 0,7 [18]. 
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Отже результати констатувального зрізу в експериментальних групах 

свідчать про приблизно однаковий вихідний рівень сформованості вмінь вести 

АПОДМ: середній показник коефіцієнту навченості, набраний студентами ЕГ-1 

становить 0,50; студентами ЕГ-2 – 0,51; студентами ЕГ-3 – 0,52; студентами ЕГ-

4 – 0,52. Це засвідчує, що у всіх ЕГ коефіцієнт навченості не досягає 

достатнього рівня – 0,7 за В. Беспальком.  

Далі зупинимося на показниках кожного з критеріїв, оскільки вони 

слугують для визначення показників сформованості розвитку умінь майбутніх 

лікарів ЗП вести АПОД. 

Середній показник критерію «точність виконання комунікативного 

завдання», що є ключовим, виявився у всіх чотирьох групах недостатнім – 0,54 

(ЕГ-1 – 0,53; ЕГ-2 – 0,53; ЕГ-3 – 0,53; ЕГ-4 – 0,54) і потребує підвищення для 

досягнення достатнього рівня сформованості умінь вести АПОД за показником 

коефіцієнта навченості, що є більшим або рівним 0,7. Це пов’язано з 

недостатньою практикою в АПОДМ на заняттях з АМ. Студенти до початку 

експериментального навчання займалися по базовому підручнику [153], в якому 

були відсутні комунікативні завдання. 

Щодо показників за критерієм «інтерактивність» – то вони також нижче 

за достатній рівень сформованості за показником коефіцієнта навченості 0,7. 

Середній показник критерію «адекватність» становив у чотирьох групах 0,54 

(ЕГ-1 – 0,52; ЕГ-2 – 0,54; ЕГ-3 – 0,54; ЕГ-4 – 0,54).  Стосовно показників за 

критерієм «мовна нормативність», ми спостерігаємо такі показники по групах: 

ЕГ-1 – 0,51; ЕГ-2 – 0,52; ЕГ-3 – 0,54; ЕГ-4 – 0,53 (середній показник становить 

0,53).  Середній показник за критерієм «зверненість» за результатами 

констатуючого зрізу становив у чотирьох групах 0,48 (ЕГ-1 – 0,45; ЕГ-2 – 0,45; 

ЕГ-3 – 0,52; ЕГ-4 – 0,48) і був значно нижчим за достатній коефіцієнт 

навченості 0,7.  Це пояснюється тим, що студенти не виконували вправ з 

попереднім виявленням та подальшим аналізом невербальної поведінки 

комунікантів та не використовували паралінгвістичні елементи у продукуванні 

власних діалогів. Середній показник критерію «термінологічна коректність» 
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становив у чотирьох групах 0,52 (ЕГ-1 – 0,49; ЕГ-2 – 0,54; ЕГ-3 – 0,48; ЕГ-4 – 

0,55).  

Отже, проведений нами аналіз результатів констатувального зрізу надає 

нам підстави стверджувати, що середні показники коефіцієнту навченості всіх 

чотирьох експериментальних груп мало відрізняються один від одного. Це 

дозволяє нам вважати, що всі чотири групи мають однаковий невисокий 

вихідний рівень навичок і вмінь вести англомовний професійний діалог. Тому, 

всі чотири групи можуть брати участь в експериментальному навчанні як рівні. 

Далі проаналізуємо результати контрольного зрізу в експериментальних 

групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3, ЕГ-4. Аналогічно констатувального зрізу ми порівняли 

середні показники, отримані студентами всіх чотирьох ЕГ за відповідними 

критеріями. Дані наведено у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Результати контрольного зрізу в експериментальних групах 

Коефіцієнт 

навченості 

ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 Середній 

показник 

Точність 

виконання 

комунікативного 

завдання 

0,74 0,75 0,80 0,84 0,78 

Інтерактивність 0,73 0,73 0,81 0,81 0,77 

Мовна 

нормативність 
0,73 0,83 0,82 0,81 0,77 

Зверненість 0,68 0,72 0,82 0,80 0,76 

Термінологічна 

коректність 
0,74 0,70 0,80 0,82 0,77 

Середній 

показник по 

кожній групі 
0,72 0,73 0,81 0,82 0,77 

 

Прокоментуємо змістове наповнення таблиці 3.10. Середній показник 

коефіцієнту навченості, набраний студентами ЕГ-1 становить 0,72; студентами 

ЕГ-2 – 0,73; студентами ЕГ-3 – 0,81; студентами ЕГ-4 – 0,82. Це засвідчує, що у 
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всіх експериментальних групах коефіцієнт навченості досягає достатнього 

рівня – 0,7 за В. Беспальком.  

Середній показник за критерієм «точність виконання комунікативного 

завдання» у експериментальних групах становить 0,78: ЕГ- 1 – 0,74; ЕГ-2 – 

0,75, ЕГ-3 – 0,80, ЕГ-4 – 0,84. Середній показник за критерієм «інтерактивність» 

у експериментальних групах становить 0,77: ЕГ-1 – 0,73; ЕГ-2 – 0,73, ЕГ-3 – 

0,81, ЕГ-4 – 0,81. Середній показник за критерієм «мовна нормативність» у 

експериментальних групах становить 0,77: ЕГ- 1 – 0,73; ЕГ-2 – 0,73, ЕГ-3 – 0,82, 

ЕГ-4 – 0,81. Середній показник за критерієм «зверненість» становить у 

експериментальних групах 0,76: ЕГ-1 – 0,68, ЕГ-2 – 0,72,  ЕГ-3 – 0,82, ЕГ- 4 – 

0,80. Середній показник за критерієм «термінологічна коректність» становить у 

експериментальних групах 0,77: ЕГ- 1 – 0,74; ЕГ-2 – 0,70, ЕГ-3 – 0,80, ЕГ-4 – 

0,82.  

 

Рис 3.1 Порівняння середніх показників констатувального та контрольного 

зрізів 
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На рисунку 3.1 проілюстровано результати порівняння середніх 

показників констатувального та контрольного зрізів всіх експериментальних 

груп. 

Результати розрахованих нами середніх показників коефіцієнтів за всіма 

критеріями констатуючого та контрольного зрізів у кожній групі, що показують 

різницю вихідного і досягнутого рівня сформованості у студентів вмінь вести 

АПОД, наведено в табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

Порівняння середніх показників констатувального та контрольного зрізів за 

критеріями 

Коефіцієнт 

навченості 

ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 ЕГ-4 

до після до після до після до після 

Точність 

виконання 

комунікативного 

завдання 

0,53 0,74 0,53 0,75 0,53 0,80 0,54 0,84 

Приріст 1,40 1,42 1,51 1,5 

Інтерактивність 0,52 0,73 0,54 0,73 0,54 0,81 0,54 0,81 

Приріст 1,40 1,35 1,50 1,50 

Мовна 

нормативність 
0,51 0,73 0,52 0,73 0,54 0,82 0,53 0,81 

Приріст 1,43 1,40 1,52 1,53 

Зверненість 0,45 0,68 0,45 0,72 0,52 0,82 0,48 0,80 

Приріст 1,51 1,6 1,58 1,67 

Термінологічна 

коректність 
0,49 0,74 0,54 0,70 0,48 0,80 0,55 0,82 

Приріст 1,51 1,30 1,67 1,49 

 

Дані таблиці 3.11 містять приріст значень коефіцієнтів, що засвідчує у 

скільки разів зросли показники коефіцієнтів контрольного зрізу в порівнянні з 

показниками коефіцієнтів констатувального зрізу за кожним критерієм. Далі 
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порівняємо результати констатувального і досягнутого рівнів сформованості у 

майбутніх лікарів ЗП умінь вести АПОД, представлені в таблиці 3.11.  

Показники за критерієм «точність виконання комунікативного завдання» 

зросли в середньому у 1,46 разів у всіх групах (ЕГ-1 – 1,40; ЕГ-2 – 1,42; ЕГ-3 – 

1,51; ЕГ-4 – 1,50). Найвищими є показники в групах ЕГ-3 та ЕГ-4.  

У порівнянні с АПОД констатувального зрізу, діалоги контрольного зрізу 

характеризуються більш високим рівнем комунікативної взаємодії його 

учасників. У процесі продукування власних фахових діалогів значно зросла 

кількість використання розмовних формул, які спрямовані на досягнення 

комунікативних намірів, характерних для діалогу-розпитування та діалогу-

обмін-думками, такими як: запит інформації, вираз інтересу, вираз співчуття, 

заспокоєння, порада, рекомендація, роз’яснення, переконання, дозвіл, заборона, 

попередження. На рисунку 3.2. проілюструємо результати порівняння середніх 

показників констатувального та контрольного зрізів за критерієм «точність 

виконання комунікативного завдання». 

 

Рис 3.2. Порівняння середніх показників за критерієм «точність виконання 

комунікативного завдання» 
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Середні показники за критерієм «інтерактивність» зросли в середньому у 

1,44 рази у всіх групах (ЕГ-1 – 1,40; ЕГ-2 – 1,35; ЕГ-3 – 1,50; ЕГ-4 – 1,50). 

Найвищим цей показник є в групах ЕГ-3 та ЕГ-4.  

АПОД контрольного зрізу є більш динамічними та розгорнутими, швидко 

відбувається зміна реплік, студенти продукують різні типи запитань з метою 

спонукання до дії співрозмовника або реагування на зустрічну пропозицію. 

Зміст реплік та ДЄ в більшості випадків відповідає заданій комунікативній 

ситуації. 

 

Рис 3.3 Порівняння середніх показників за критерієм «інтерактивність» 

 

На рисунку 3.3. проілюструємо результати констатувального та 

контрольного зрізів середніх показників за критерієм «інтерактивність». 

Показники за критерієм «мовна нормативність» зросли в середньому у 

1,47 разів у всіх групах (ЕГ-1 – 1,43; ЕГ-2 – 1,40; ЕГ-3 – 1,52; ЕГ-4 – 1,53). 

Найвищим цей показник є в групах ЕГ-3 та ЕГ-4.  



166 

 

Рис 3.4 Порівняння середніх показників за критерієм «мовна нормативність» 

 

На рисунку 3.4 проілюстровано результати порівняння середніх 

показників констатувального та контрольного зрізів за критерієм «мовна 

нормативність». 

Показники за критерієм «зверненість» зросли в середньому у 1,59 разів у 

всіх групах (ЕГ-1 – 1,51; ЕГ-2 – 1,60; ЕГ-3 – 1,58; ЕГ-4 – 1,67). Найвищим цей 

показник є в групі ЕГ-4. В ЕГ-1 (0,68) коефіцієнт навченості не перевищив 

показник 0,7 за В. Беспальком.  

До початку експериментального навчання студенти не виконували вправ 

та завдань на виявлення та аналіз невербальних елементів комунікації для 

продукування власних АПОД, про що й свідчать низьки показники коефіцієнту 

навченості за цим критерієм у всіх ЕГ. Розроблена підсистема вправ надала 

можливість студентам не тільки ознайомитися з основними невербальними 

складниками та паралінгвістичними елементами, але й аналізувати та 

самостійно використовувати їх у ході фахової комунікації. 

На рис. 3.5 проілюструємо результати порівняння середніх показників 

констатувального та контрольного зрізів за критерієм «зверненість». 
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Рис 3.5 Порівняння середніх показників за критерієм «зверненість» 

 

Показники за критерієм «термінологічна коректність» зросли в 

середньому у 1,49 разів у всіх групах (ЕГ-1 – 1,51; ЕГ-2 – 1,30; ЕГ-3 – 1,67; ЕГ-4 

– 1,49).  

 

Рис 3.6 Порівняння середніх показників за критерієм «термінологічна 

коректність» 
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На рисунку 3.6 проілюстровано результати порівняння середніх 

показників констатувального та контрольного зрізів за критерієм 

«термінологічна коректність». 

Приріст середнього коефіцієнту навченості всіх ЕГ та середні результати 

успішності констатувального і контрольного зрізів представимо в табл.3.12 

Таблиця 3.12 

Приріст середнього коефіцієнту навченості експериментальних груп 

Індекс 

групи 

 

Середній коефіцієнт навченості 

Приріст до експериментального 

навчання 

після експериментального 

навчання 

ЕГ-1 0,50 0,72 1,44 

ЕГ-2 0,51 0,73 1,43 

ЕГ-3 0,52 0,81 1,55 

ЕГ-4 0,52 0,82 1,56 

 

З табл. 3.12 видно, що середні показники коефіцієнтів після 

експериментального навчання зросли у порівнянні з показниками до 

експериментального навчання в ЕГ-1 у 1,44 рази; в ЕГ-2 – 1,43; в ЕГ-3 – 1,55; в 

ЕГ-4 – 1,56. Найвищий приріст середнього коефіцієнту навченості 

спостерігається в ЕГ-4 (у 1,56 разів). 

Студенти навчалися за двома варіантами методики навчання АПОДМ. З 

метою підтвердження ефективності методики за відповідним варіантом 

методики, ми порівняли середні показники контрольного зрізу за двома 

варіантами. Нагадаємо, що групи ЕГ-1 та ЕГ-2 навчалися за варіантом А; групи 

ЕГ-3 та ЕГ-4 – за варіантом Б.  

На рисунку 3.7 проілюструємо результати порівняння середніх 

показників за двома варіантами методики навчання АПОДМ. 
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Рис 3.7 Порівняння середніх показників за двома варіантами методики 

навчання АПОДМ 

 

Результати експериментального навчання підтвердили ефективність як 

першого варіанту  (варіант А: ЕГ-1 – 0,72 та ЕГ-2 – 0,73) так і варіанту Б. При 

цьому результати студентів, які навчалися за варіантом Б (ЕГ-3 – 0,81, ЕГ-4 – 

0,82), були вищими, що дозволяє зробити висновок про доцільність 

використання саме варіанту Б в процесі навчання АПОДМ майбутніх лікарів 

ЗП.  

Для інтерпретації результатів проведеного експерименту з навчання 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП ми використали методи дослідження кількісних 

характеристик.  

Для перевірки вірогідності отриманих результатів експерименту ми 

використали t-критерій Стьюдента. Ми порівняли залежні вибірки з 

невідомими дисперсіями. Найчастіші випадки застосування t-критерію 

Стьюдента пов’язані з перевіркою рівності середніх значень у двох вибірках. 

Для обчислення емпіричного значення t-критерію в ситуації перевірки гіпотези 

про відмінності між двома залежними вибірками  застосовується наступна 

формула: 
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, де 

  –  середня різниця значень; 

 –   стандартне відхилення різниць; 

N –  розмір вибірки. 

Кількість ступенів свободи розраховують за формулою: 

 

 
 

Для кожного критерію ми розрахували середньоарифметичні показники 

за формулою: 

, де 

М – середньоарифметичний показник; 

ΣV – сума варіант; 

n – кількість спостережень. 

Для обрахування величини середнього квадратичного відхилення ми 

розрахували за формулою:  

, де 

 – середнє квадратичне відхилення; 

d – відхилення варіантів від середньої арифметичної.  

Перевіримо наступні гіпотези:  

1) гіпотеза H0 – середні показники «до експерименту» та «після 

експерименту» є рівними;  

2) гіпотеза Н1 – середні показники «до експерименту» та «після 

експерименту» не є рівними, середнє значення «після експерименту» більше 

середнього значення «до експерименту».  

Використаємо таблиці критичних точок розподілу Стьюдента. 

Порівняння емпіричного значення критерію (tемп) і критичної точки (tкр - p≤0,05 



171 

- p≤0,01) наведено в табл. 3.13, з якої видно, що показник tемп більше tкр. за всіма 

досліджуваними ознаками, тобто нульову гіпотезу H0 відхилено. В усіх 

чотирьох ЕГ за результатами констатувальних та контрольних зрізів 

спостерігаються середні показники «після експерименту» значно більше 

середніх показників «до експерименту».  

Таблиця 3.13 

Порівняння емпіричного значення критерію (tемп) і критичної точки tкр 

Критерій Група tемп 
tкр 

p≤0,05 p≤0,01 

Точність виконання 

комунікативного завдання 

ЕГ-1 20,8 

2,09-2,86 
ЕГ-2 18,5 

ЕГ-3 29,1 

ЕГ-4 30,8 

Інтерактивність 

ЕГ-1 14,9 

2,09-2,86 
ЕГ-2 13,9 

ЕГ-3 30,2 

ЕГ-4 26,7 

Мовна нормативність 

ЕГ-1 21,4 

2,09-2,86 
ЕГ-2 14,2 

ЕГ-3 26,1 

ЕГ-4 33,5 

Зверненість 

ЕГ-1 14,4 

2,09-2,86 
ЕГ-2 17,7 

ЕГ-3 29,2 

ЕГ-4 32,7 

 

Термінологічна коректність 

ЕГ-1 18,7 

2,09-2,86 
ЕГ-2 14,6 

ЕГ-3 30,3 

ЕГ-4 36,0 

 

Далі перевіримо вірогідність отриманих результатів за критерієм 

Стьюдента щодо ефективності варіанту Б методики навчання АПОДМ, 
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оскільки середні показники контрольного зрізу за варіантом Б вище ніж середні 

показники контрольного зрізу за варіантом А. 

Перевіримо наступні гіпотези:  

1) гіпотеза H0 – середні показники контрольного зрізу «Варіанту А» та 

«варіанту Б» є рівними;  

2) гіпотеза Н1 – середні показники контрольного зрізу «варіанту А» та 

«варіанту Б» не є рівними, середнє значення «варіанту Б» більше середнього 

значення «варіанту А».  

Таблиця 3.14 

Порівняння середніх показників після експериментального навчання за 

двома варіантами методики навчання АПОДМ 

Середнє значення  
tемп 

tкр 

p≤0,05 p≤0,01 

Варіант А Варіант Б 
10,7 2,02-2,71 

72,44 81,52 

  

Прокоментуємо змістове наповнення табл.3.14. Порівняння емпіричного 

значення критерію (tемп) і критичної точки (tкр - p≤0,05-p≤0,01) підтверджує, що 

tемп  = 10,7 і є більшим за tкр. = 2,71, тобто нульову гіпотезу H0 відхилено. За 

результатами контрольного зрізу середні показники «Варіанту Б» більше 

середніх показників «варіанту А».  

Побудуємо «вісь значущості».  

 

 

Зона незначущості       2,02          ?    tкр. = 2,71  Зона значущості   

tемп  = 10,7 

Рис. 3.8 «Вісь значущості» 

Як бачимо, проведена перевірка за критерієм Стьюдента  свідчить про 

достовірність отриманих даних та підтверджує наш висновок про те, що варіант 
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методики навчання Б з опорою на АКС «AUVIS» виявився більш ефективним, 

ніж варіант А (додаток З.9).  

Заключним етапом основного експерименту стало опитування студентів, 

які брали участь в експериментальному навчанні (додаток К-К.1). 

Близько 85% усіх респондентів визнали ефективність навчання АПОДМ 

з використанням автентичних аудіо- та відеодіалогів, а також підтвердили, що 

проведені заняття допомогли формуванню в них умінь, необхідних для ведення 

англомовного професійного діалогу. Проведений нами аналіз результатів 

основного експерименту підтверджує правильність цієї точки зору, оскільки 

свідчить про покращення всіх умінь, необхідних для ведення АПОД.  

Близько 75 % опитуваних підтвердили доцільність використання 

аудіовізуального комбінаторного словника «AUVIS» під час виконання вправ. 

Робота зі словником покращила вимову у студентів та сприяла кращому 

запам’ятовуванню завдяки одночасній візуалізації та звукового супроводу 

медичної термінології чи словосполучення. Результати опитування свідчать про 

високий мотиваційний рівень завдань розробленої методики і позитивне 

ставлення до проведеного експерименту (Додаток К.1).  

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».  

Такий висновок можна зробити, ґрунтуючись на порівняльному аналізі 

результатів констатувального та контрольного зрізів у кожній 

експериментальній групі, оскільки він засвідчує покращення показників за 

відповідними критеріями. Варто зазначити, що варіант Б, застосований в ЕГ-3 

та ЕГ-4, де навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП проводилося із виконанням 
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вправ з опорою на АКС «AUVIS», дозволяє зробити навчання більш 

ефективним та досягти кращих результатів.  

Проведене після завершення експерименту опитування студентів, які 

брали участь в експериментальному навчанні, дозволило виявити та 

проаналізувати їхню думку щодо результативності запропонованої методики. 

Аналіз результатів експериментального навчання та спостереження за 

його перебігом дає нам підґрунтя стверджувати, що розроблена методика 

навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП є ефективною. Відтак, можна 

рекомендувати розроблену методику до впровадження в навчальний процес у 

медичних ВНЗ.  

 

3.4. Методичні рекомендації щодо навчання майбутніх лікарів загальної 

практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

 

Викладені в попередньому параграфі результати експериментального 

навчання засвідчують ефективність розробленої нами методики навчання 

майбутніх лікарів ЗП АПОДМ та достовірність отриманих даних. Це дає нам 

змогу сформулювати основні методичні рекомендації щодо організації процесу 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. 

Методичні рекомендації укладені нами з урахуванням таких параметрів: 

підходи до навчання; навчальна дисципліна; кількість навчальних годин, 

відведених на навчання; зміст навчання; відбір дидактичних матеріалів; 

підсистема вправ з опорою на АКС «AUVIS»; етапи навчання; організаційні 

форми навчання; форми контролю.  

Розроблена методика навчання АПОДМ була реалізована в межах 

навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для ІІ 

курсу медичного ВНЗ. З метою впровадження розробленої методики була 

розроблена підсистема вправ, яка розрахована на 16 годин аудиторного 

навчання та 16 годин самостійної роботи студентів. 
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Методичною базою методики навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ є 

поєднання двох підходів до відповідного навчання: комунікативно-діяльнісного 

та професійно орієнтованого.  

Під час реалізації комунікативно-діяльнісного підходу в процесі навчання 

відбувається оволодіння майбутніми лікарями ЗП вміннями АПОДМ шляхом 

відтворення принципово важливих параметрів спілкування та моделювання 

ситуацій професійного спілкування [141].  

Професійно орієнтований підхід виступає ключовим для навчання АМ 

для професійного спілкування. Він ураховує професійні інтереси студентів у 

процесі мовної підготовки, готовність студентів до свідомого застосування АМ 

під час професійної взаємодії, міжпредметну інтеграцію [3, 169, 151, 160, 171]. 

В межах обраних нами підходів відповідне навчання організуються з 

урахуванням кінцевої мети навчання, яка полягає у практичному опануванні 

майбутніми лікарями ЗП вміннями АПОДМ на рівні В2. Реалізація мети 

навчання досягається за умови визначення змісту відповідного навчання. 

Компоненти змісту навчання охоплюють два аспекти: предметний і 

процесуальний.  

Предметний аспект складають:  

1) сфери спілкування – професійна сфера (стаціонар, поліклініка, виклик 

додому); 2) теми – «Пропедевтика внутрішніх захворювань», «Пропедевтика 

дитячих хвороб», «Догляд за хворими»; 3) ситуації спілкування – медична 

консультація, складниками якої є початок обстеження, первинний огляд 

пацієнта, збір анамнезу, встановлення діагнозу, призначення лікування, 

завершення консультації; 4) комунікативні ролі – лікар-пацієнт, лікар-родичі 

пацієнта; 5) комунікативні наміри – з’ясувати, проаналізувати, оцінити, 

аргументувати, обґрунтувати, порадити, попередити, переконати, закликати до 

дій, узгодити, узагальнити; 6) дидактичний матеріал – фонетичний, лексичний, 

граматичний матеріал та аудіо- відеозразки фахових діалогів, креолізовані 

тексти. 
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До процесуального аспекту входять навички та вміння, необхідні для 

формування вмінь вести АПОД та використовувати набуті знання для 

здійснення спілкування в ситуаціях професійної взаємодії лікаря з пацієнтом. 

Це актуалізувало визначення конкретних мовленнєвих умінь АПОДМ:  

1) розуміти зміст звернення англомовного пацієнта;  

2) швидко реагувати на це звернення;  

3) ініціювати, підтримувати та завершувати розмову, планувати її 

перебіг;  

4) впливати на пацієнта мовними засобами, щоб досягти мети 

спілкування;  

5) бути «активним слухачем» пацієнта завдяки вживанню готових 

мовленнєвих формул;  

6) запитувати та отримувати інформацію від пацієнта;  

7) надавати йому докладну інформації з приводу лікування та перебігу 

захворювання. 

У контексті ситуативно-функціонального підходу [179], відбір засобів 

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

та відеоматеріалів, необхідно здійснювати з опорою на основні критерії 

(автентичності, відповідності програмних 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 ми враховували композиційно-

мовленнєві форми, зокрема, наявність зразків діалогу-розпитування та діалогу-

обміну думками. 

Отже, придатними для навчання майбутніх лікарів ЗП можна вважати 

фахові автентичні аудіо або відео-діалоги, пов’язані з певною тематикою. Вони 

повинні належати до усного офіційно-ділового стилю, відповідати професійним 

ситуаціям спілкування лікарів, мати інформативну та пізнавальну цінність, бути 

доступними за змістом, а також демонструвати нормальний темп мовлення (110 
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сл./хв.). Обсяг повідомлення має складати 2-3 хвилини. Допускається наявність 

зорових або аудитивних природних опор (медичні бланки, знімки УЗД, 

результати аналізів,шкала болю). 

Однією зі специфічних форм спілкування саме в ситуаціях професійної 

діяльності лікаря-практика виступають невербальні засоби комунікації. Опора 

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

зображень, діаграм, схем, виступає способом навчання цього невербального 

спілкування. До відібраних креолізованих текстів слід відносити ілюстрації, 

фото, таблиці, схеми, діаграми, медичні карти, записи ЕКГ, знімки УЗД. 

Дібраний дидактичний матеріал застосовується при виконанні груп вправ, 

які складають підсистему вправ для навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ. У 

структурному плані розроблена підсистема вправ для формування вмінь 

АПОДМ складається із двох груп вправ:  

1) вправи для формування загальних умінь (група 1); 

2) вправи для формування спеціальних умінь (група 2). 

До групи вправ 1 входять вправи на розвиток вмінь аудіювання та на 

вдосконалення фонетичних, лексичних та граматичних навичок говоріння. 

До групи вправ 2 входять вправи для оволодіння репліками, ДЄ, 

мікродіалогами та фаховими діалогами (діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками), а також вправи на активізацію попередніх знань студентів та аналіз 

невербальних засобів спілкування. 

Навчання реалізується в два етапи. Пропедевтичний етап передбачає 

активізацію попередніх знань студентів та виконання вправ на розвиток умінь 

реплікування. Завданнями цього етапу є опанування студентами мовним 

матеріалом, повідомлення правил та інструкцій щодо ведення та продукування 

АПОДМ; автоматизація дій у вживанні мовного матеріалу.  

Основний етап складається з трьох підетапів:  

1) рецептивно-репродуктивний підетап передбачає формування у 

майбутніх лікарів ЗП вміння поєднувати репліки у різні види ДЄ;  
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2) рецептивно-продуктивний підетап передбачає формування вміння у 

майбутніх лікарів ЗП створювати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ;  

3) продуктивний підетап передбачає формування вміння створювати 

власні діалоги відповідно до функціональних типів діалогу (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками) та професійних задач.  

Навчання за розробленою методикою передбачає самостійну роботу 

студентів з опорою на АКС «AUVIS». Вправляння протягом аудиторної роботи 

сприяє розвитку вмінь працювати з подібними вправами під час СРС.  

Основними організаційними формами навчання майбутніх лікарів ЗП 

АПОДМ є аудиторні заняття з АМ та позааудиторна самостійна робота, що 

передбачає виконання домашньої роботи. Кількість годин, необхідних для 

навчання студентів одного фахового діалогу, обіймає 2 години аудиторних 

занять та 2 години позааудиторної самостійної роботи. 

Проілюструємо алгоритм навчання студентів, націленого на оволодіння 

одним фаховим діалогом. За описаною нижче схемою майбутні лікарі ЗП 

навчаються вести інші професійні діалоги.  

На першому аудиторному занятті студенти аудіюють або переглядають 

професійно орієнтований діалог. Процес навчання обіймає 0,5 год. Об’єктом 

контролю на аудиторному занятті є аудитивні вміння та вміння реплікування. 

Домашнє завдання (теж 0,5 год.) передбачає СРС з оволодіння вміннями 

реплікування з опертям аудіовізуальний комбінаторний словник «AUVIS». 

Контроль здійснюється з боку студента (самоконтроль) та викладача (на 

наступному аудиторному занятті).  

На другому аудиторному занятті студенти оволодівають мовленнєвими 

вміннями укладати діалогічні єдності. Процес навчання обіймає 0,5 год. 

Домашнє завдання (0,5 год.) передбачає самостійну роботу студентів з 

оволодіння мовленнєвими вміннями укладання ДЄ з опертям на АКС «AUVIS». 

Об’єктом навчання й одночасно контролю є мовленнєві вміння укладання 

діалогічних єдностей. Контроль здійснюється з боку студента (самоконтроль) 

та викладача (на наступному аудиторному занятті).  
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На третьому аудиторному занятті студенти оволодівають мовленнєвими 

навичками укладання фахових  мікродіалогів. Процес навчання обіймає 0,5 год. 

Домашнє завдання (0,5 год.) передбачає СРС з оволодіння мовленнєвими 

вміннями укладати фахові мікродіалоги з аудіовізуальною підтримкою. 

Об’єктом навчання й одночасно контролю є мовленнєві вміння укладати фахові 

мікродіалогм. Контроль здійснюється з боку студента (самоконтроль) та 

викладача (на наступному аудиторному занятті).  

На четвертому аудиторному занятті студенти оволодівають 

мовленнєвими вміннями ведення АПОД. Процес навчання обіймає 0,5 год. 

Домашнє завдання (0,5 год.) передбачає СРС з оволодіння мовленнєвими 

вміннями вести АПОД. Контроль здійснюється з боку студента (самоконтроль) 

та викладача (на наступному аудиторному занятті).  

На п’ятому аудиторному занятті студенти представляють свій власний 

доробок у вигляді аудіовізуальних опор, зроблених у програмі «Pro Show 

Producer», діляться враженнями щодо набутого досвіду. Вони представляють 

власні відео діалоги різних функціональних типів (див. Додаток К).  

Для допомоги викладачам АМ, щодо навчання АПОДМ майбутніх лікарів 

ЗП ми розробили АКС «AUVIS», який виступає основним засобом навчання 

АПОДМ. АКС «AUVIS» охоплює понад 200 слів та виразів, що найчастіше 

вживаються у медичній галузі. Практичною цінністю АКС «AUVIS» є те, що 

його використання є опорою для формування вмінь здійснення інтерактивного 

англомовного професійного спілкування шляхом активізації звукового, 

візуального та семантичного планів відібраних до словника понять, які 

представлені на рівні окремого слова, словосполучення та фрази, притаманних 

саме усному спілкуванню між лікарем та пацієнтом.  

Отже, надані нами методичні рекомендації викладачам АМ, щодо 

навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ уможливлять ефективну організацію та 

проведення відповідного навчання.  
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Висновки до розділу 3 

 

З метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП ми провели методичний експеримент. 

Зазначений експеримент характеризувався як вертикально-горизонтальний, 

природний, відкритий методичний експеримент. Його вертикальний характер 

засвідчив ефективність розробленої методики, а горизонтальний – дозволив 

визначити найефективніший варіант моделі навчання, що вирізнявся 

використанням аудіовізуального комбінаторного словника на пропедевтичному 

та основному етапах навчання АПОДМ. 

Достовірність та об’єктивність отриманих емпіричних даних ми 

перевірили за допомогою багатофункціонального статистичного критерію 

Стьюдента. 

Результати основного природного експерименту, які підтвердили 

ефективність розробленої методики навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП, 

дають підстави рекомендувати методику до впровадження у медичні ВНЗ для 

викладання АМ за професійним спрямуванням. 

Серед критеріїв оцінювання рівня сформованості вмінь вести АПОД ми 

виділили такі критерії: 1) точність виконання комунікативного завдання; 2) 

інтерактивність; 3) мовна нормативність; 4) зверненість; 5) термінологічна 

коректність. 

З огляду на теоретичні засади досліджуваної проблеми ми розробили 

підсистему вправ з аудіовізуальною підтримкою для навчання АПОДМ 

майбутніх лікарів ЗП.  

Підсистема ґрунтується на основних дидактичних і методичних 

принципах навчання АМ. Вправи відповідають сучасним вимогам до них та 

загальній методичній класифікації вправ. Створена підсистема вправ 

реалізується протягом двох етапів навчання: пропедевтичного й основного. 

Основний етап складають такі підетапи: 1) рецептивно-репродуктивний; 2) 

рецептивно-продуктивний; 3) продуктивний.  
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Навчання АПОДМ майбутніх лікарів АПОДМ має професійно 

орієнтований комунікативний характер, що виражається в переважаючій 

кількості умовно-комунікативних і комунікативних вправ.  

Для реалізації створеної підсистеми вправ в умовах КМС ми 

запропонували два варіанти методики навчання АПОДМ. Модель реалізується 

в межах навчального модуля і розрахована на 16 годин аудиторної роботи і 16 

годин самостійної позааудиторної роботи студентів. 

Експериментальне дослідження з навчання майбутніх лікарів ЗП АПОДМ 

проходило на базі Вінницького медичного університету імені М. Пирогова в 

чотирьох групах серед студентів ІІ курсу медичного факультету № 1 за 

спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа».  

Основна гіпотеза полягала в тому, що студенти можуть досягнути 

високого рівня сформованості вмінь АПОДМ за умови виконання спеціально 

розробленої системи вправ з використанням аудіовізуального комбінаторного 

словника «AUVIS», що спирається на комунікативно-діяльнісний, професійно 

орієнтований та системний підходи. 

Проведення експерименту передбачало реалізацію таких його етапів:  

1) констатувальний зріз з метою встановлення вихідного рівня 

сформованості у студентів вмінь вести АПОД;  

2) експеримент з використанням розробленої підсистеми вправ;  

3) контрольний зріз з метою встановлення підсумкового рівня 

сформованості у студентів вмінь вести АПОД. 

Об’єктами експерименту з навчання майбутніх лікарів ЗП укладання 

АПОД були: мовні знання; мовленнєві навички та мовленнєві вміння укладання 

АПОД.  

Результати контрольного зрізу засвідчили, що запропонована методика 

навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП є ефективною. Середній коефіцієнт 

навченості (за В.П. Беспальком) у кожній експериментальній групі становить 

0,8 (тобто перевищує 0,7).  

До експериментального навчання середній коефіцієнт навченості в ЕГ-1 
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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. 

Результати експериментального навчання підтвердили ефективність обох 

варіантів моделі навчання (варіант А: ЕГ-1 – 0,72 та ЕГ-2 – 0,73). При цьому 

результати студентів, які навчалися за варіантом Б: ЕГ-3 – 0,81, ЕГ-4 – 0,82, 

були вищими, що дозволяє зробити висновок про доцільність використання 

саме варіанту Б в процесі навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП.  

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 таких умов: поетапної організації 

навчання майбутніх лікарів АПОДМ; створенні підсистеми вправ з 

використанням аудіовузіального комбінаторного словника «AUVIS».  

Отримані результати відкривають перспективи подальшого теоретичного 

і практичного дослідження методики навчання інших видів мовленнєвої 

діяльності для майбутніх лікарів ЗП. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті наукового дослідженнֺя теоретично обґрунтоваֺно, практично 

розроблено й експерименֺтально перевірено методику навчання майбутніх 

лікарів ЗП АПОДМ. Узагальненֺня теоретичниֺх та отримання практичних 

результатіֺв дозволило зробити висновки та рекомендацֺії, які наведені нижче. 

Проведений всебічний аналіз сучасного стану та проблем навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення в медичних 

ВНЗ, що включав опрацювання наукових джерел, результатів опитування 

студентів медичних спеціальностей, лікарів різного профілю, а також 

викладачів АМ медичних ВНЗ, засвідчив потребу в створенні методики 

відповідного навчання. З’ясовано, що АПОДМ є невід’ємною частиною 

професійної діяльності фахівців медичної галузі.  

Питання мети і змісту навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП було 

досліджено на основі аналізу методичної літератури і вимог чинних робочих 

програм для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна 

справа». У контексті дослідження мети та змісту навчання розглянуто кінцеву 

мету навчання АПОДМ. Кінцевою метою є практичне опанування студентами 

ІІ курсу медичного ВНЗ вмінням АПОДМ на рівні, достатньому для 

оптимальної взаємодії у професійній сфері (рівень В2). 

Досліджено сучасні вимоги до навчання АПОДМ та уточнено зміст 

навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП. Зокрема предметний аспект змісту 

складається зі сфер спілкування, тем, типових ситуацій спілкування (з 

урахуванням комунікативних ролей), комунікативних намірів, професійно 

орієнтованого мовного і мовленнєвого матеріалу. До процесуального аспекту 

входять навички та вміння, необхідні для формування вмінь вести АПОД. 

Провідною ланкою організації змісту 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).  

Обґрунтовано структурні фази медичної консультації, яка виступає 
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головною типовою ситуацією. До основних структурних елементів медичної 

консультації входять: контактна, орієнтаційна, аргументаційна, корекційна 

фази. Виділено низку комунікатиֺвних намірів майбутніх лікарів ЗП, а саме: 

з’ясування, повідомленֺня, пояснення, уточнення, оцінювання, порада, 

переконаннֺя, заохочення, обговореннֺя, закликання тощо. Відповідно, навчання 

АПОДМ майбутніх лікарів ЗП має бути спрямоване на формування та розвиток 

навичок і вмінь висловлюваֺтися із зазначенимֺи намірами.  

Досліджено структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості 

АПОДМ лікарів ЗП. Мовні засоби, які використовує лікар ЗП, пов’язані з його 

професійними обов’язками. З’ясовано, що до основних комунікативних 

функцій, притаманних АПОДМ лікарів ЗП, належать такі функції: 

інформативна, перцептивна, інтерактивна, спонукальна, координаційна, 

емотивна, фатична.  

Теоретично обґрунтовано і здійснено відбір дидактичного матеріалу за 

трьома групами критеріїв:  

1) перша група стосується відбору фахових автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів;  

2) друга група – фахових креолізованих текстів;  

3) третя група – мовного матеріалу.  

Встановлено, що досягнення високого рівня сформованості в майбутніх 

лікарів вести АПОД можливе за умови використання автентичних аудіо- та 

відеоматеріалів, а також аудіовізуального комбінаторного словника «AUVIS» 

як основних засобів навчання АПОДМ. Цінність таких матеріалів полягає у 

наявності в них зразків автентичного мовлення лікарів у типових ситуаціях 

професійного спілкування. Переваги використання аудіовізуального словника 

виявляються у відтворенні численних наочно-чуттєвих образів, що забезпечує 

можливість одночасно формувати лексичні, граматичні та фонетичні навички.  

Розроблено методику для формування у майбутніх лікарів ЗП умінь 

вести АПОД, яка складається з двох етапів – пропедевтичного та основного. 

Пропедевтичний етап передбачав активізацію попередніх знань студентів та 
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виконання вправ на розвиток умінь реплікування. Результатом вправляння на 

цьому етапі була сформованість вмінь висловлюватись на рівні репліки; 

навичок правильного вживання фонетичних явищ, оперування інтонаційними 

моделями та лексичним матеріалом.  

Основний етап складається з трьох підетапів:  

1) рецептивно-репродуктивний підетап передбачає формування у 

майбутніх лікарів ЗП вміння поєднувати репліки у різні види ДЄ;  

2) рецептивно-продуктивний підетап передбачає формування вміння у 

майбутніх лікарів ЗП створювати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ;  

3) продуктивний підетап передбачає формування вміння створювати 

власні діалоги відповідно до функціональних типів діалогу (діалог-

розпитування та діалог-обмін думками) та професійних задач. Навчання за 

розробленою методикою передбачало самостійну роботу студентів з опорою на 

розроблений АКС «AUVIS». Вправляння протягом аудиторної роботи сприяло 

розвиткові вмінь працювати з аналогічними вправами під час СРС.  

Враховуючи основні дидактичні і методичні принципи навчання АМ, 

розроблено підсистему вправ для навчання АПОДМ майбутніх лікарів ЗП з 

опорою на АКС «AUVIS», до якої ввійшло дві групи вправ:  

1) вправи для формування загальних умінь;  

2) вправи для формування спеціальних умінь. Вправи відповідають 

сучасним вимогам і загальній класифікації вправ. 

Запропоновано модель організації процесу навчання майбутніх лікарів 

ЗП АПОДМ, яку створено на основі розробленої підсистеми вправ з 

урахуванням КМС навчання. Модель передбачає поетапну послідовність дій 

викладача та студентів і реалізується в межах навчального модуля і 

розрахована на 16 годин аудиторної роботи та 16 годин позааудиторної 

роботи. Модель характеризується системністю, послідовністю та 

взаємозв’язком своїх структурних компонентів. 

Експериментальне навчання АПОДМ проходило на базі ВНМУ імені 

М. І. Пирогова серед студентів ІІ курсу за спеціальністю 7.12010001 
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«Лікувальна справа». Проведення експерименту передбачало реалізацію 

таких етапів: 1) констатувальний зріз (встановлення вихідного рівня 

сформованості вмінь АПОДМ); 2) експеримент; 3) контрольний зріз 

(становлення підсумкового рівня сформованості вмінь АПОДМ). 

Серед критеріїв оцінювання рівня сформованості вмінь АПОДМ було 

виділено наступні критерії: 1) точність виконання комунікативного 

завдання, 2) інтерактивність; 3) мовна нормативність; 4) зверненість; 5) 

термінологічна коректність. 

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 

навчання (варіант А: ЕГ-1 – 0,72 та ЕГ-2 – 0,73). При цьому результати 

студентів, які навчалися за варіантом Б: ЕГ-3 – 0,81, ЕГ-4 – 0,82, були вищими. 

За результатами проведеного дослідження укладено методичні рекомендації 

для викладачів щодо організації та проведення навчання АПОДМ у медичних 

ВНЗ.  

Таким чином, мета нашого дослідження, яка полягала в теоретичному 

обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці ефективності методики 

навчання майбутніх лікарів ЗП, досягнута. Отримані результати дослідження 

свідчать про доцільність подальшого теоретичного і практичного 

дослідження цієї теми, зокрема для навчання майбутніх лікарів інших видів 

мовленнєвої діяльності.  

Розроблені в результаті дослідження матеріали відкривають 

перспективи покращення якості навчальних програм для майбутніх лікарів, 

вдосконалення посібників та підручників для відповідних ВНЗ.  
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Додаток А 

Результати Барометра ринку праці в Україні  

Міжнародного кадрового порталу hh.ua за 2013 рік  

кількість вакансій у медичній і фармацевтичній галузях 
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Додаток Б 

1. Анкета для студентів медичних ВНЗ 

Шановні студенти! 

Просимо Вас взяти участь в анонімному опитуванні відносно стану навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення у медичних ВНЗ. Ваші 

відповіді дозволять визначити основні труднощі, що виникають під час англомовної 

фахової комунікації; допоможуть результативно та ефективно організувати навчальний 

процес та вдосконалити методику викладання іноземних мов в медичних ВНЗ.  

Отриману інформацію буде використано лише в науковому дослідженні «Методика 

навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення». 

1. Як Ви ставитеся до вивчення англійської мови у медичному вищому 

навчальному закладі (ВНЗ)?  

а) позитивно, вивчаю іноземну мову із задоволенням; 

б) вивчаю тому, що це передбачено програмою; 

в) не зацікавлений у вивченні іноземної мови; 

г) Ваш коментар__________________________________________________ 

2. Чи потрібна Вам буде англійська мова в майбутній професійній діяльності – 

лікаря ЗП? 

а) безперечно потрібна; 

б) не потрібна; 

в) важко відповісти; 

г) Ваш коментар_________________________________________________ 

3. Чи готові Ви використовувати знання з англійської мови в поєднанні з 

клінічними дисциплінами? 

а) безперечно; 

б) ні; 

в) важко відповісти; 

г)Ваш коментар_________________________________________________ 

4. Скільки з усіх вправ під час занять з англійської мови відводиться на 

навчання усного діалогічного мовлення? 

а) 50%; 
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б) 20%; 

в) 10%; 

г) Ваш коментар__________________________________________________ 

5. Як Ви оцінюєте свої вміння вести англомовний професійно орієнтований 

діалог? 

а) цілком задоволений; 

б) маю деякі труднощі; 

в) незадоволений, маю значні труднощі; 

г)Ваш коментар__________________________________________________ 

6. Які мовленнєві вміння викликають труднощі під час навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (можливо 

кілька варіантів): 

- починати розмову; 

- отримувати та запитувати інформацію; 

- переконувати та обговорювати подію; 

- домовлятися про спільні дії; 

- погоджуватись з іншою точкою зору або спростовувати її; 

- швидко і адекватно реагувати на репліку партнера; 

- ввічливо переривати розмову для уточнення інформації; 

- звертатись з проханням; 

- Ваш коментар________________________________________________ 

7. Як Ви оцінюєте якість сучасних підручників з англійської мови для 

майбутніх лікарів, за якими Ви навчаєтесь? 

а) цілком задоволений; 

б) частково задоволений; 

в) незадоволений; 

г) Ваш коментар___________________________________________________ 

8. Чи достатня кількість завдань у підручниках з англійської мови, за якими 

Ви навчаєтесь, які спрямовані на формування вмінь англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення майбутнього лікаря ЗП? 

а) багато завдань; 

б) не вистачає завдань; 



226 

в) важко відповісти; 

г) Ваш коментар_________________________________________________ 

9. Які завдання Вам більше подобаються під час занять англійської мови: 

а) аналіз текстів зі спеціальності (читання та переклад); 

б) групова робота з виконанням творчих та проблемних завдань; 

в) ігрові технології (ділові ігри); 

г)Ваш коментар__________________________________________________ 

10. Які з наведених засобів навчання потрібно використовувати на заняттях з 

англійської мови для якісного навчання англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення ? (кілька варіантів) 

а) комп’ютерні програми; 

б) мультимедійні посібники; 

в) автентичні аудіо та відеоматеріали; 

г) підручники; 

д) Ваш коментар_________________________________________________ 

11. Зазначте, як з перерахованих нижче ситуацій є найуживанішими в процесі 

іншомовної професійної комунікації майбутнього лікаря (кілька варіантів): 

- діалог з пацієнтом з приводу проблем, пов’язаних зі станом здоров’я; 

- проведення обстеження хворої людини (констатування симптомів та ознак 

захворювання, постановка діагнозу); 

- призначення пацієнту курсу лікування (інтерпретування клінічної інформації, 

роз’яснення стосовно схем лікування); 

- прогнозування результатів одужання та реабілітації хворого; 

- медичне спілкування (з’ясування розкладу прийому лікаря; запис на прийом, 

уточнення рекомендацій щодо прийому ліків); 

- урегулювання конфліктних ситуацій з пацієнтом або родичами хворого. 

Повідомте, будь ласка, такі дані про себе: 

 

Місце навчання________________________________________________________ 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Б. 2 

Результати анкетного опитування студентів 

Мета анкетного опитування – з’ясування думки респондентів щодо стану 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення у 

медичних ВНЗ.  

Учасники анкетування: студенти ІІ курсу медичних ВНЗ (ВНМУ 

ім. М.Пирогова, ТДМУ ім. І. Горбачевського, НМУ ім. О. Богомольця) за 

освітньою програмою «Лікувальна справа».  

Кількість респондентів: 240. 

 

1. Як Ви ставитеся до вивчення англійської мови в медичному 

вищому навчальному закладі (ВНЗ)? 

а) позитивно, вивчаю іноземну мову із 

задоволенням; 

60% 

б) вивчаю, тому що це передбачено програмою; 30% 

в) не зацікавлений у вивченні іноземної мови; 5% 

г) Ваш коментар 5% 

2. Чи потрібна Вам буде англійська мова в майбутній професійній 

діяльності – лікаря ЗП? 

а) безперечно потрібна; 75% 

б) не потрібна; 10% 

в) важко відповісти; 10% 

г) Ваш коментар 5% 

3. Чи готові Ви використовувати знання з англійської мови в 

поєднанні з клінічними дисциплінами? 

а) безперечно; 65% 

б) ні; 15% 

в) важко відповісти; 10% 

г) Ваш коментар 10% 
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4. Скільки з усіх вправ під час занять з англійської мови 

відводиться на навчання усного діалогічного мовлення? 

а) 50%; ----- 

б) 20%; ----- 

в) 10%; 60% 

г) Ваш коментар (менше 10%, важко відповісти, 

не знаю) 

25%/10%/5% 

5. Як Ви оцінюєте свої вміння вести англомовний професійно 

орієнтований діалог? 

а) цілком задоволений; 37% 

б) маю деякі труднощі; 53% 

в) незадоволений, маю значні труднощі; 10% 

г)Ваш коментар             ------ 

6. Які мовленнєві вміння викликають труднощі під час навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення? 

кілька варіантів 

- починати та підтримувати розмову; 52% 

- отримувати та запитувати інформацію; 66% 

- переконувати та обговорювати подію; 48% 

- домовлятися про спільні дії; 58% 

- погоджуватись з іншою точкою зору або 

спростовувати її; 

55% 

- швидко і адекватно реагувати на репліку 

партнера; 

67% 

- ввічливо переривати розмову для уточнення  

інформації; 

58% 

- звертатись з проханням; 54% 

- Ваш коментар 10% 
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7. Як Ви оцінюєте якість сучасних підручників з англійської мови 

для майбутніх лікарів, за якими Ви навчаєтесь? 

а) цілком задоволений; 10% 

б) частково задоволений; 20% 

в) незадоволений; 65% 

г) Ваш коментар 5% 

8. Чи достатня кількість завдань у підручниках з англійської мови, 

за якими Ви навчаєтесь, які спрямовані на формування вмінь 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

майбутнього лікаря ЗП? 

а) багато завдань; 10% 

б) не вистачає завдань; 71% 

в) важко відповісти; 15% 

г) Ваш коментар 4% 

9. Які завдання Вам більше подобаються під час занять англійської 

мови (кілька варіантів) 

а) аналіз текстів зі спеціальності (читання та 

переклад); 

10% 

б) групова робота з виконанням творчих та 

проблемних завдань; 

84% 

в) ігрові технології (ділові ігри); 75% 

г) Ваш коментар 6% 

10. Які з наведених засобів навчання потрібно використовувати на 

заняттях з іноземної мови для якісного навчання англомовного 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення ? (кілька варіантів) 

а) комп’ютерні програми; 78% 

б) мультимедійні посібники; 75% 

в) автентичні аудіо та відеоматеріали; 70% 
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г) підручники; 20% 

д) Ваш коментар 10% 

11. Зазначте, як з перерахованих нижче ситуацій є типовими в 

процесі англомовної професійної комунікації майбутнього лікаря ЗП 

(кілька варіантів): 

діалог з пацієнтом з приводу проблем, пов’язаних 

зі станом здоров’я; 

75% 

проведення обстеження хворої людини 

(констатування симптомів та ознак захворювання, 

постановка діагнозу); 

76% 

призначення пацієнту курсу лікування 

(інтерпретування клінічної інформації, 

роз’яснення стосовно схем лікування); 

74% 

прогнозування результатів одужання та 

реабілітації хворого; 

68% 

медичне спілкування (з’ясування розкладу 

прийому лікаря; запис на прийом, надання 

рекомендацій щодо прийому ліків); 

45% 

урегулювання конфліктних ситуацій з 

пацієнтом або родичами хворого 

46% 
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Додаток Б. 3 

Анкета для викладачів англійської мови 

Шановні викладачі! 

Просимо Вас взяти участь в анкетному опитуванні щодо стану навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення у медичних ВНЗ.  

Отриману інформацію буде використано лише в науковому дослідженні 

«Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення». 

1. Які, на Вашу думку, є основні проблеми в процесі навчання АМ в 

медичному ВНЗ (можливі кілька варіантів): 

а) низька мотивація у студентів в процесі вивчення АМ; 

б) відсутні навички самостійної роботи у студентів; 

в) застарілі підручники та посібники; 

г) обмежена кількість інформаційно-комунікаційних технологій у ВНЗ; 

д) обмежений доступ в Інтернет; 

е) недостатня співпраця з профілюючими кафедрами; 

ж) відсутні можливості перекваліфікації або підвищення кваліфікації в поєднанні з 

клінічними дисциплінами; 

з) обмежена кількість аудиторних годин на вивчення АМ; 

и) низький рівень базової підготовки з АМ студентів медичних ВНЗ; 

к) Ваш коментар________________________________________________________ 

2. Чи вважаєте Ви важливим та необхідним навчання студентів медичних 

спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення?  

а) безперечно; 

б) це залежить від навчального закладу; 

в) ні; 

г) Ваш коментар_____________________________________________________ 

3. Який з видів мовленнєвої діяльності, на Вашу думку, є найважчим для 

студентів: 

а) Читання; 

б) Аудіювання; 

в) Говоріння; 

г) Письмо; 

д) Ваш коментар_____________________________________________________ 

4. Які типи діалогів, на Вашу думку, є типовими для англомовного професійного 

спілкування майбутніх лікарів ЗП? 
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а) діалог-розпитування; 

б) діалог-дискусія; 

в) діалог-обговорення; 

г) діалог-пояснення; 

д) Ваш коментар_____________________________________________________ 

5. Скільки з усіх вправ під час занять з АМ Ви відводите на навчання усного 

діалогічного мовлення? 

а) 50%; 

б) 20%; 

в) 10%; 

г) Ваш коментар___________________________________________________ 

6. Вкажіть, які вміння викликають труднощі у Ваших студентів під час 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

(можливо кілька варіантів відповіді): 

- починати розмову; 

- отримувати та запитувати інформацію; 

- переконувати, обговорювати подію; 

- домовлятися про спільні дії; 

- погоджуватись з іншою точкою зору або спростовувати її; 

- швидко і адекватно реагувати на репліку партнера; 

- ввічливо переривати розмову для уточнення інформації; 

- звертатись з проханням; 

- Ваш коментар________________________________________________________ 

7. Чи залучаєте Ви викладачів профільних та клінічних кафедр з метою 

поглиблення міжпредметних зв’язків в процесі навчання англомовної 

професійної комунікації? 

а) так, постійно співпрацюю; 

б) іноді співпрацюю, коли є потреба; 

в) не маю потреби у співпраці; 

г) Ваш коментар________________________________________________________ 

8. Чи використовуєте Ви на заняттях з АМ невербальні засоби комунікації у 

процесі навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення? 

а) так, постійно використовую на заняттях; 

б) використовую у разі потреби; 

в) не використовую; 

г) Ваш коментар_____________________________________________________ 
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9. Як Ви оцінюєте якість підручників з англійської мови для майбутніх лікарів, 

які Ви використовуєте на заняттях? 

а) цілком задовольняє потреби; 

б) частково задовольняє потреби; 

в) незадовільно; 

г) Ваш коментар_________________________________________________________ 

10. Чи достатньо у підручниках з АМ, які Ви використовуєте, завдань, 

спрямованих на формування вмінь професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення майбутнього лікаря? 

а) багато завдань; 

б) не вистачає завдань; 

в) Ваш коментар_________________________________________________________ 

11. Які з наведених засобів навчання, Ви використовуєте на заняттях АМ для 

якісного навчання англомовного діалогічного мовлення? (можливо кілька 

варіантів) 

а) комп’ютерні програми; 

б) мультимедійні посібники; 

в) автентичні відеоматеріали; 

г) автентичні аудіо записи; 

д) підручники; 

е) Ваш коментар_______________________________________________________ 

12. Зазначте, які з наведених нижче ситуацій є типовими в процесі англомовної 

професійної комунікації майбутнього лікаря (кілька варіантів): 

- діалог з пацієнтом з приводу проблем, пов’язаних зі станом здоров’я; 

- проведення обстеження хворої людини (констатування симптомів та ознак 

захворювання, постановка діагнозу); 

- призначення пацієнту курсу лікування (інтерпретування клінічної інформації, 

роз’яснення стосовно схем лікування); 

- прогнозування результатів одужання та реабілітації хворого; 

- медичне спілкування (з’ясування розкладу прийому лікаря; запис на прийом, 

уточнення рекомендацій щодо прийому ліків); 

- урегулювання конфліктних ситуацій з пацієнтом або родичами хворого. 

Назва вищого навчального закладу, де Ви працюєте___________________________ 

Ваш стаж роботи ________________________________________________________ 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Б. 4 

Результати анкетного опитування викладачів англійської мови 

Мета анкетного опитування – з’ясування думки респондентів щодо стану 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення у 

медичних ВНЗ.  

Учасники анкетування: викладачі англійської мови медичних ВНЗ 

(ВНМУ імені М.Пирогова, ТДМУ імені І. Горбачевського, НМУ імені 

О. Богомольця) за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Кількість респондентів: 75 

1. Які, на Вашу думку, є основні проблеми в процесі навчання АМ в 

медичному ВНЗ (можливі кілька варіантів): 

а) низька мотивація у студентів в процесі вивчення 

АМ; 

55% 

б) відсутні навички самостійної роботи у 

студентів; 

40% 

в) застарілі підручники та посібники; 65% 

г) обмежена кількість інформаційно-

комунікаційних технологій у ВНЗ; 

67% 

д) обмежений доступ в Інтернет; 50% 

е) недостатня співпраця з профілюючими 

кафедрами; 

55% 

ж) відсутні можливості перекваліфікації або 

підвищення кваліфікації в поєднанні з клінічними 

дисциплінами; 

68% 

з) обмежена кількість аудиторних годин на 

вивчення АМ; 

58% 

и) низький рівень базової підготовки з АМ 

студентів медичних ВНЗ; 

47% 

к) Ваш коментар 20% 
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2. Чи вважаєте Ви важливим та необхідним навчання студентів медичних 

спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення? 

а) безперечно; 80% 

б) це залежить від навчального закладу; 20% 

в) ні; ----- 

г) Ваш коментар ----- 

3. Який з видів мовленнєвої діяльності, на Вашу думку, є найважчим для 

студентів: 

а) Читання; 10% 

б) Аудіювання 40% 

в) Говоріння; 40% 

г) Письмо; 10% 

д) Ваш коментар ----- 

4. Які типи діалогів, на Вашу думку, є типовими для англомовного 

професійного спілкування майбутніх лікарів ЗП 

а) діалог-розпитування; 45% 

б) діалог-пояснення; 10% 

в) діалог-обмін думками 35% 

г) діалог-дискусія; 10% 

д) Ваш коментар ----- 

5. Скільки з усіх вправ під час занять з АМ Ви відводите на навчання 

усного діалогічного мовлення? 

а) 50%; ----- 

б) 20%; 20% 

в) 10%; 60% 

г) Ваш коментар  20% 
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6. Вкажіть, які вміння викликають труднощі у Ваших студентів під час 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення (можливо кілька варіантів відповіді): 

починати та підтримувати розмову; 55% 

отримувати та запитувати інформацію; 56% 

переконувати та обговорювати подію; 48% 

домовлятися про спільні дії; 48% 

погоджуватись з іншою точкою зору або 

спростовувати її; 

55% 

швидко і адекватно реагувати на репліку 

партнера; 

57% 

ввічливо переривати розмову для уточнення  

інформації; 

48% 

звертатись з проханням; 44% 

Ваш коментар 20% 

7. Чи залучаєте Ви викладачів профільних та клінічних кафедр з метою 

поглиблення міжпредметних зв’язків в процесі навчання англомовної 

професійної комунікації? 

а) так, постійно співпрацюю; 30% 

б) іноді співпрацюю, коли є потреба; 40% 

в) не маю потреби у співпраці; 25% 

г) Ваш коментар 5% 

8. Чи використовуєте Ви на заняттях з АМ невербальні засоби комунікації 

у процесі навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення? 

а) так, постійно використовую на заняттях; 35% 

б) використовую у разі потреби; 45% 

в) не використовую; 15% 

г) Ваш коментар 5% 
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9. Як Ви оцінюєте якість сучасних підручників з АМ для майбутніх 

лікарів, які Ви використовуєте ? 

а) цілком задоволений; 10% 

б) частково задоволений; 35% 

в) незадоволений; 55% 

г) Ваш коментар 5% 

10. Чи достатня кількість завдань у підручниках з АМ, які Ви 

використовуєте, що спрямовані на формування вмінь англомовного 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутнього лікаря 

ЗП? 

а) багато завдань; 10% 

б) не вистачає завдань; 65% 

в) важко відповісти; 15% 

г) Ваш коментар 10% 

11. Які з наведених засобів навчання потрібно використовувати на 

заняттях з АМ для якісного навчання англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення ? (кілька варіантів) 

а) комп’ютерні програми; 75% 

б) мультимедійні посібники; 65% 

в) автентичні аудіо та відеоматеріали; 67% 

г) підручники; 30% 

д) Ваш коментар 15% 
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12. Зазначте, як з перерахованих нижче ситуацій є типовими в процесі 

англомовної професійної комунікації майбутнього лікаря ЗП (кілька 

варіантів): 

діалог з пацієнтом з приводу проблем, пов’язаних 

зі станом здоров’я; 

75% 

проведення обстеження хворої людини 

(констатування симптомів та ознак захворювання, 

постановка діагнозу); 

76% 

призначення пацієнту курсу лікування 

(інтерпретування клінічної інформації, роз’яснення 

стосовно схем лікування); 

74% 

прогнозування результатів одужання та 

реабілітації хворого; 

68% 

медичне спілкування (з’ясування розкладу 

прийому лікаря; запис на прийом, надання 

рекомендацій щодо прийому ліків); 

45% 

урегулювання конфліктних ситуацій з пацієнтом 

або родичами хворого 

46% 
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Додаток Б. 5 

Анкета для лікарів різного профілю 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо важливості володіння 

лікарями англійською мовою. Ваші відповіді допоможуть ефективніше 

організувати навчальний процес у медичних ВНЗ.  

Отриману інформацію буде використано лише у дисертаційному 

дослідженні «Методика навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення майбутніх лікарів ЗП» 

 

1. Зазначте Ваш лікарський профіль: 

а) лікар загальної практики;  

б) лікар-терапевт;  

в) лікар-педіатр;  

г) інший профіль;  

2. Як часто Ви використовуєте АМ у Вашій професійній діяльності. 

а) часто;  

б) іноді;  

в) рідко;  

г) ніколи;  

3. Яка основна практична мета Вашого спілкування АМ: 

а) виступ на конференції за кордоном;  

б) прийом іноземних громадян (надання медичного допомоги); 

в) стажування за кордоном;  

г) обговорення питань професійного характеру з колегами. 

4. Чи важливо вивчати АМ для лікаря? 

а) вкрай важливо;  

б) це залежить від подальшої роботи лікаря;  

в) неважливо;  

г) Ваш коментар;  

5. Чи потрібно навчати студентів медичних ВНЗ англомовному професійно 
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орієнтованому діалогічному мовленню? 

а) безперечно потрібно;  

б) залежить від медичної спеціальності;  

в) неважливо;  

г) Ваш коментар;  

6. Які функціональні типи діалогів, на Вашу думку, є необхідними для навчання 

англомовної професійної комунікації (можливо кілька варіантів)? 

а) діалог-розпитування;  

б) діалог-пояснення;  

в) діалог-обмін думками;  

г) діалог-дискусія.  

7. Чи доцільно, на Вашу думку, використовувати невербальні засоби 

комунікації (міміка, жести, погляд) у процесі навчання англомовного 

професійного спілкування майбутніх лікарів? 

а)дуже важливо;  

б) важливо;  

в) рідко;  

г) не впливає на процес спілкування.  

8. Зазначте як мовленнєві вміння для Вас були важливі під час англомовного 

професійного спілкування (можливо кілька варіантів): 

починати та підтримувати розмову;  

отримувати та запитувати інформацію;  

переконувати та обговорювати подію;  

домовлятися про спільні дії;  

погоджуватись з іншою точкою зору або спростовувати її; 

швидко і адекватно реагувати на репліку партнера;  

ввічливо переривати розмову для уточнення інформації; 

звертатись з проханням;  

Ваш коментар  

9. Зазначте, які з перелічених нижче тем є типовими для професійного 

спілкування лікарів 

а) внутрішні хвороби;  
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б) дитячі хвороби;  

в) догляд за хворими;  

г) надання медичної допомоги; 

д) професійне спілкування із зарубіжними колегами. 

 

10. Зазначте, в яких з перелічених нижче професійних ситуаціях, лікарю 

необхідні вміння усного спілкування англійською мовою? 

первинний огляд пацієнта;  

діагностування хвороби;  

встановлення діагнозу;  

призначення лікування;  

спілкування с родичами пацієнта;  

реабілітація хвороб;  

профілактика хвороб.  

 

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток Б. 6 

Результати опитування лікарів різного профілю 

Мета анкетного опитування – з’ясування думки респондентів щодо 

важливості володіння лікарями англомовним професійно орієнтованим 

діалогічним мовленням; виявити основні типові ситуації професійного 

спілкування лікарів.  

Учасники анкетування: лікарі різного профілю.  

Кількість респондентів: 105 

 

1. Зазначте Ваш лікарський профіль: 

а) лікар загальної практики 68% 

б) лікар-терапевт 10% 

в) лікар-педіатр 22% 

г) інший профіль 2% 

2. Як часто Ви використовуєте АМ у Вашій професійній діяльності 

а) часто 55% 

б) іноді 35% 

в) рідко 10% 

г) ніколи ----- 

3. Яка основна практична мета Вашого спілкування АМ 

а) виступ на конференції за кордоном 15% 

б) прийом іноземних громадян (надання 

медичного допомоги) 

68% 

в) стажування за кордоном 5% 

г) обговорення питань професійного характеру 

з зарубіжними колегами 

12% 
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4. Чи важливо вивчати АМ для лікаря 

а) вкрай важливо 80% 

б) це залежить від подальшої роботи лікаря 16% 

в) неважливо 4% 

г) Ваш коментар ---- 

5. Чи потрібно навчати студентів медичних ВНЗ англомовному 

професійно орієнтованому діалогічному мовленню 

а) безперечно потрібно 78% 

б) залежить від медичної спеціальності 20% 

в) неважливо 2% 

г) Ваш коментар ---- 

6. Які функціональні типи діалогів, на Вашу думку, є необхідними для 

навчання англомовної професійної комунікації (можливо кілька 

варіантів) 

а) діалог-розпитування 70% 

б) діалог-пояснення 30% 

в) діалог-обмін думками 60% 

г) діалог-дискусія 20% 

7. Чи доцільно, на Вашу думку, використовувати невербальні засоби 

комунікації (міміка, жести, погляд) у процесі навчання англомовного 

професійного спілкування майбутніх лікарів 

а)дуже важливо; 75% 

б) важливо 20% 

в) рідко 3% 

г) не впливає на процес спілкування 2% 
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8. Зазначте як мовленнєві вміння для Вас були важливі під час 

англомовного професійного спілкування (можливо кілька варіантів) 

починати та підтримувати розмову 60% 

отримувати та запитувати інформацію 73% 

переконувати та обговорювати подію 45% 

домовлятися про спільні дії 47% 

погоджуватись з іншою точкою зору або 

спростовувати її 

51% 

швидко і адекватно реагувати на репліку 

партнера 

72% 

ввічливо переривати розмову для уточнення  

інформації 

48% 

 

звертатись з проханням 39% 

Ваш коментар 10% 

9. Зазначте, які з перелічених нижче тем є типовими для професійного 

спілкування лікарів (можливо кілька варіантів) 

а) внутрішні хвороби 68% 

б) дитячі хвороби 44% 

в) догляд за хворими 65% 

г) надання медичної допомоги  75% 

д) професійне спілкування із зарубіжними 

колегами 

22% 

10. Зазначте, в яких з перелічених нижче професійних ситуаціях, лікарю 

необхідні вміння усного спілкування англійською мовою (можливо кілька 

варіантів) 

первинний огляд пацієнта 75% 

діагностування хвороби 80% 

встановлення діагнозу 83% 

призначення лікування 79% 

спілкування с родичами пацієнта 56% 

реабілітація та профілактика хвороб 63% 
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Додаток В 

Базовий фрейм – структурні фази медичної консультації 

 

 

Медична консультація складається з таких основних структурних фаз: 1) 

початок консультації – контактна (opening); 2) виявлення скарги пацієнта – 

орієнтаційна (problem presentation); 3) збір анамнезу,обстеження пацієнта (data 

gathering) – орієнтаційно-аргументаційна; 4) встановлення діагнозу та 

призначення лікування – аргументаційна (diagnosis&treatment); 5) завершення 

консультації – корекційна (closing) 
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Додаток Г 

Автентичні алгоритми-опитувальники проведення для медичної 

консультації для побудови діалогу-розпитування та діалогу-обмін думками 

Автентичний бланк амбулаторної картки пацієнта 
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139 
 

Автентична візуальна шкала болю (для дітей) 

 

 

Автентичний алгоритм FLACC Scale 
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Автентичний опитувальник болю, що містить 4 групи дескрипторів для 

вербалізації болю: характеру, сили, тривалості, періодичності 
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Автентичний алгоритм TINA для ведення діалогу-розпитування з метою 

виявлення симптомів захворювання  

TIMING 

 

Duration  

Onset  

Progression  

Pattern 

When was the first time you noticed it?  

What were you doing?  

How quickly did it appear? 

Has it been the same ever since, getting worse or better? 

Have you ever had any similar episodes in the past?  

How often?  

How long did they last?  

How long between episodes?  

Has the pattern been changing 

INFLUENCES 

 

Precipitating 

Aggravating 

Relieving 

What were you doing when you first noticed it?  

Have you noticed anything that tends to bring it on?  

Have you noticed anything that makes it worse? 

When it present, is there anything that makes it better?  

What have you tried to improve it?  

Did it do any good? 

Does it help to exercise or take food, drugs or antacids? 

NATURE 

Character 

Severity 

Site 

Radiation 

Volume 

Tell me what it feels like when it comes on?  

How would you describe it?  

Does it change in character? 

How much does it affect you?  

How does it compare with your previous episodes?  

Is it worse than toothache or labour pains?  

Does it make you sweat or vomit? 

ASSOCIATIONS 

Symptoms 

Relationship 

Is there anything else you notice with these episodes?  

Have you felt unwell in any other way? 
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Додаток Д 

Невербальні засоби комунікації – «Маски обличчя», які характеризують 

певні стани організму людини 

 

«Сардонічна посмішка» 

Вираз обличчя людини, що нагадує 

оскал в результаті мимовільного 

тривалого скорочення лицьових м’язів, 

які хворий не може розслабити. 

 

«Гарячкове обличчя» 

Спостерігається при кашлюкові у дітей 

та дорослих. Утруднене дихання, рот 

відкритий, надмірно червоне обличчя, 

очі звужені (після нападу) або випуклі 

(під час нападу сильного кашлю). 

 Обличчя «Гіппократа» 

Спостерігається при при важких 

захворюваннях органів черевної 

порожнини (перитоніт, перфорація 

виразки шлунка і дванадцятипалої 

кишки). Характерно: запалі очі, 

загострений ніс, бліда з синюшним 

відтінком шкіра обличчя. 

 

 

Обличчя «Воскової ляльки» 

Спостерігається при наднирковій 

недостатньості та анемії (обличчя 

злегка набрякле, бліде, з жовтуватим 

відтінком, ефект «прозорої шкіри»). 
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«Левине обличчя» 

Спостерігається при хворобі Хансена 

(лепра). Характеризується бугорчато-

вузлуватим потовщенням шкіри під 

очима і над бровами і розширеним 

носом. 

 

Обличчя «Паркінсона» 

Неврологічне захворювання, 

спостерігається при захворюванні 

м’язів обличчя у людей похилого віку, 

застиглий погляд, мигання рідкісні, 

маскоподбіне обличчя. 

 

Обличчя «базедика» 

Спостерігається при порушеннях 

роботи імунної системи організму, 

людина дратівлива, характерне 

збільшення щитовидної залози та 

надмірна витрішкуватість очей. 

 

  

 Обличчя «Корвізара» 

 

Спостерігається у хворих з серцевою 

недостатністю. Обличчя набрякле, 

жовтувато-бліде з синюшним відтінком. 

Рот постійно напіввідкритий, губи 

ціанотичні, очі запальні та тьмяні. 
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Додаток Д. 1 

Зразки природних та зорових опор для створення англомовних професійно 

орієнтованих діалогів  

 

Ultrasonography of the abdomen (pancreas projection) 

 

 

Природна опора - УЗІ черевної порожнини (підшлункова залоза) 
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X-ray of the knee joint 

 

 

 

Природна опора - Рентгенографія колінного суглоба 
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Blood & Urine Test results 

 

 

 

Результати аналізу крові та сечі 
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Креолізований текст «Симптоми діабету» 
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Креолізований текст «Медичні абревіатури» 
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Додаток Ж 

Зразки відібраних фахових діалогів для навчання майбутніх лікарів ЗП  

1 

Patient: Hello doctor! Can you spare me a few minutes? 

Doctor: Certainly! Come in and sit down. Now, what is the matter with you? 

P: That is just what I want you to tell me. 

D: Well, tell me how you are suffering? 

P: I seem to be generally out of sorts. I have no appetite for my food, and yet I am 

always suffering from indigestion. 

D: Are you troubled with headache? 

P: Yes, I am. And what is worse I cannot sleep at night. 

D: I see, What is your work? 

P: I am a clerk in an office, and have to work long hours. 

D: What sort of exercise do you take in the evening? 

P: I am afraid I don't take any. I feel so tired when I get home that I simply want to 

sit down, or go to bed. 

D: I see. Well, you are evidently run down, and need a rest and change. All your 

troubles are signs of nervous exhaustion. I will give you a nerve tonic but the main 

thing is rest. If you do as I say, you will soon be all right. 

P: Thank you, doctor. I will follow your advice, Good sight! 

D: Good night! And let me know how you get on. 

2 

Shazia: Good morning, doctor. 

Doctor: Good morning. 

S: 's mother: My daughter Shazia is running temperature today, doctor. Please check 

my loving daughter. 

D: Sit on the stool Shazia and open your mouth. 

S: 's mother: Does she have fever? 

D: Yes, she should take these medicines regularly three times daily. 
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S: 's mother: For how many days this treatment is required? 

D: 3 day. Moreover, it is necessary to take precaution. 

S: 's mother: My daughter has become very weak. Please write some medicine to 

recover her from this weakness. 

D: Medicines are not necessary to treat such weakness. She should drink milk and eat 

eggs etc. These are the great gifts of God Almighty and a complete food. 

S: 's mother: Can my daughter take bath? 

D: Why not. Taking bath every day is necessary in such summer days even if she has 

a fever. 

S: 's mother: When should we come again? 

D: Please come here again after three days. 

S: 's mother: Good morning doctor, Please (After 3 days) check my daughter. 

D: Your daughter does not need further medicine. She will be safe and sound. 

S: 's mother: Good-bye, Thank you doctor. 

D: Good-bye, Thank you. 

      3 

MR.KAPOOR: Good morning, Dr. Sharma! 

DR.SHARMA: Good morning! What’s wrong with you? 

MR.KAPOOR: I have been suffering from fever since yesterday. 

DR.SHARMA: Have you any other problem? 

MR.KAPOOR: I also feel headache and shivering. 

DR.SHARMA: Let me feel your pulse and check your fever……… At this time the 

fever is 102 degree. Don’t worry, there is nothing serious. I am giving you the 

medicine, and you will be all right in a few days. 

MR.KAPOOR: Thank you, doctor. 

DR.SHARMA: But get your blood tested for malaria, and come with the report 

tomorrow. 

MR.KAPOOR: OK doctor. 

DR.SHARMA: I shall recommend at least two days rest for you. 
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MR.KAPOOR :Would you prepare a medical certificate for me to submit it in my 

office? 

DR.SHARMA: Oh sure…………. This is your medical certificate. 

MR.KAPOOR :Thank you very much. Please tell me how shall I take this medicine? 

DR.SHARMA: This medicine is for one day only. Take this dose as soon as you 

reach your home and the second at 3 pm and the third at night before sleeping. 

MR.KAPOOR: What should I eat doctor? 

DR.SHARMA :You should eat only light food. You can take milk and fresh fruit 

also. 

MR.KAPOOR :How much shall I pay you doctor? 

DR.SHARMA :Rupees hundred only. 

MR.KAPOOR: Here it is please. Thanks doctor. 

DR.SHARMA: It’s all right. 

MR.KAPOOR: Thank you doctor. I shall see you tomorrow with my blood report. 

4 

Doctor  : Hello! What can I do for you?  

Patient : Good Morning Doctor. I am not well.  

Doctor : Come and sit here.  

Doctor : Open your mouth.  

Doctor : How long are you not well?  

Patient : Since yesterday.  

Doctor : No problem-did you have Motion yesterday?  

Patient : No Doctor-not so freely.  

Patient : Doctor I feel giddy.  

Patient : I don’t feel like eating at all.  

Doctor : then?  

Patient : I feel like vomiting.  

Doctor : Do you take a lot of water?  

Patient : No, doctor I don’ take too much.  

Doctor : Did you take any medicine?  
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Patient : Yes Doctor, I took Anacin.  

Doctor : who told you to take it?  

Patient : Nobody Doctor I took it myself.  

Doctor : why did you take it?  

Patient : Because I felt headache.  

Doctor : Nothing to be worried at.  

Doctor : Do you need immediate relief?  

Patient : No need sir. It is enough you give medicines.  

5 

Doctor: Hello. I am Dr. Smith. I will be the physician taking care of you today. What 

seems to be the problem? 

Patient: Hi Dr. Smith. I'm having trouble breathing, I'm dizzy and I'm running a fever. 

Doctor:OK. How long have you been feeling this way? 

Patient: I'd say for about three days now. I felt so bad last night that I came into the 

ER. I wish I hadn't because I have horrible insurance. My premiums are high and 

hardly anything is covered. 

Doctor: I'm sorry to hear that. Are you part of an HMO or do you have private 

insurance? 

Patient: I have private insurance. Anyway, is there anything you can do for me? I 

don't seem to be getting any better. 

Doctor: Well, I'll have to check you out to be able to make a diagnosis. Let me listen 

to you breathe. Oh. This doesn't sound good. It is probably pneumonia. This is pretty 

serious. You are going to have to check in to the hospital tonight so we can observe 

you. Mrs. Darby, the nurse practitioner, is going to take care of you. 

Patient: I thought it was serious. Honestly it has been a while now that I haven't felt 

so good. 

Doctor: Do you get a regular checkup each year? You may have had this for months 

now. 
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Patient: No. I never go to the doctor. With this bad insurance I try not to come in. The 

last time I saw a doctor was two years ago when I sprained my ankle. I wasn't even 

going to come in then, but it was so swollen that my husband made me go. 

Doctor: Well, I understand that medical care can be expensive nowadays. Be that as it 

may, when you are suffering from any kind of ailment, especially one this severe, it is 

worth the money. 

Patient: Easy for you to say being a doctor who makes a lot of money. 

Doctor: Ok. Well, that's just something to think about. Just wait here and the nurse 

practitioner will be in shortly. 

Patient: OK. Thanks doctor. 

6 

Patient : May I come in, Sir? 

Doctor : Yes, you may. 

Patient : I’ve been suffering from fever for the past two days. 

Doctor : Did you take any medicine? 

Patient : No, I didn’t. I’ve got a cold too. 

(Doctor examines the patient.) 

Doctor : Your body temperature is 102° F. You must take 

medicines for at least three days. 

Patient : Can I attend office? 

Doctor : You shouldn’t. You must take rest. 

Patient : What about the diet? 

Doctor : You should be on liquid diet. 

Patient : Should I see you again? 

Doctor : You needn’t. But if the fever persists for more than 

three days, come and see me. 

Patient : Sure. 

Doctor : Here is the prescription. 

Patient : Thank you, Sir. 

Doctor : You’re welcome. 
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Додаток З 

Результати експериментального навчання 

Таблиця З.1 

Показники виконання завдань констатувального зрізу в ЕГ-1 
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1 Бабенко Роман 10 10 10 10 9 49 0,49 

2 Базалицька Ірина 11 10 10 10 11 52 0,52 

3 Бараняк Остап 11 9 9 9 10 48 0,48 

4 Василенко Анастасія 11 10 9 9 10 49 0,49 

5 Вітовецька Соломія 12 12 12 10 10 56 0,56 

6 Гетер Юлія 12 12 11 10 12 57 0,57 

7 Гордієнко Тетяна 10 10 10 9 9 48 0,48 

8 Дрибущак Володимир 9 10 9 9 10 47 0,47 

9 Задворна Анастасія 11 9 10 8 9 47 0,47 

10 Каляберда Вікторія 12 12 13 10 10 57 0,57 

11 Качановецька Аліна 12 12 12 10 12 58 0,58 

12 Китасюк Михайло 10 11 10 8 11 50 0,50 

13 Маліхіна Катерина 11 10 10 7 12 50 0,50 

14 Малюта Надія 10 11 11 8 9 49 0,49 

15 Пелих Марія 11 10 10 8 8 47 0,47 

16 Савицький Олександр 9 10 9 6 8 42 0,42 

17 Сарафін Микола 9 9 9 9 7 43 0,43 

18 Хмільовська Катерина 11 10 11 9 8 49 0,49 

19 Цянець Ярослава 9 11 8 9 9 46 0,46 

20 Чорна Анастасія 10 11 10 10 11 52 0,52 

 

Середні показники 10,6 10,5 10,2 8,90 9,75 996     

   0,50 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,53 0,52 0,51 0,45 0,49 0,50 
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Таблиця З.2 

Показники виконання завдань контрольного зрізу в ЕГ-1 

  

 

№ 
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1 Бабенко Роман 16 15 15 13 15 74 0,74 

2 Базалицька Ірина 16 16 15 14 15 76 0,76 

3 Бараняк Остап 15 15 12 14 14 70 0,70 

4 Василенко Анастасія 15 15 14 15 14 73 0,73 

5 Вітовецька Соломія 16 16 16 14 16 78 0,78 

6 Гетер Юлія 16 15 15 14 16 76 0,76 

7 Гордієнко Тетяна 14 15 14 13 15 71 0,71 

8 Дрибущак Володимир 14 14 14 14 15 71 0,71 

9 Задворна Анастасія 14 13 14 15 15 71 0,71 

10 Каляберда Вікторія 15 14 17 14 16 76 0,76 

11 Качановецька Аліна 15 16 16 14 16 77 0,77 

12 Китасюк Михайло 14 15 15 15 14 73 0,73 

13 Маліхіна Катерина 15 14 15 14 15 73 0,73 

14 Малюта Надія 15 15 16 14 14 74 0,74 

15 Пелих Марія 14 13 15 12 14 68 0,68 

16 Савицький Олександр 13 14 12 12 13 64 0,64 

17 Сарафін Микола 13 14 12 11 14 64 0,64 

18 Хмільовська Катерина 14 14 16 12 15 71 0,71 

19 Цянець Ярослава 15 14 15 13 15 72 0,72 

20 Чорна Анастасія 15 15 15 13 15 73 0,73 

 

Середні показники 14,7 14,6 14,6 13,5 14,8 1445      

   0,72 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,74 0,73 0,73 0,68 0,74 0,72 
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Таблиця З.3 

Показники виконання завдань констатувального зрізу в ЕГ-2 
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1 Білик Марія 11 12 10 9 12 54 0,54 

2 Боб Богдан 9 12 8 9 10 48 0,48 

3 Бойко Юлія 13 12 10 8 12 55 0,55 

4 Бойчук Марина 12 11 12 8 12 55 0,55 

5 Власюк Аліна 11 10 10 9 12 52 0,52 

6 Гребінчук Олена 12 11 12 9 11 55 0,55 

7 Кобенко Володимир 9 9 13 8 10 49 0,49 

8 Коврига Юлія 12 12 13 10 12 59 0,59 

9 Козак Роман 9 9 8 9 8 43 0,43 

10 Мельник Неллі 11 12 10 10 9 52 0,52 

11 Мотишена Тетяна 10 10 9 8 9 46 0,46 

12 Мотузенко Ольга 12 12 10 8 10 52 0,52 

13 Петух Анна 12 9 9 10 11 51 0,51 

14 Поліщук Оксана 10 12 12 10 11 55 0,55 

15 Станимір Аліна 11 10 12 9 12 54 0,54 

16 Стужук Яна 10 11 9 8 12 50 0,50 

17 Таран Анастасія 11 9 11 8 11 50 0,50 

18 Шалан Юлія 9 11 11 10 10 51 0,51 

19 Шпак Світлана 9 10 9 10 11 49 0,49 

20 Юнцова Анастасія 10 12 9 8 9 48 0,48 

 

Середні показники 10,7 10,8 10,4 8,90 10,7 1029 
 

0,51 
Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,53 0,54 0,52 0,45 0,54 0,51 

 

 



266 

Таблиця З.4 

Показники виконання завдань контрольного зрізу в ЕГ-2 
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1 Білик Марія 15 14 15 16 15 75 0,75 

2 Боб Богдан 15 14 15 14 14 72 0,72 

3 Бойко Юлія 15 14 14 13 14 70 0,70 

4 Бойчук Марина 16 15 15 13 14 73 0,73 

5 Власюк Аліна 14 13 15 15 13 70 0,70 

6 Гребінчук Олена 15 14 16 14 14 73 0,73 

7 Кобенко Володимир 14 15 15 13 14 71 0,71 

8 Коврига Юлія 15 15 15 15 15 75 0,75 

9 Козак Роман 14 13 12 14 12 65 0,65 

10 Мельник Неллі 15 15 14 14 13 71 0,71 

11 Мотишена Тетяна 16 14 15 14 13 72 0,72 

12 Мотузенко Ольга 17 15 14 14 14 74 0,74 

13 Петух Анна 17 15 15 15 14 76 0,76 

14 Поліщук Оксана 16 16 16 15 14 77 0,77 

15 Станимір Аліна 16 14 15 16 15 76 0,76 

16 Стужук Яна 15 16 14 13 14 72 0,72 

17 Таран Анастасія 15 14 14 15 15 73 0,73 

18 Шалан Юлія 14 15 14 16 15 74 0,74 

19 Шпак Світлана 13 15 15 16 15 74 0,74 

20 Юнцова Анастасія 15 15 14 13 14 71 0,71 

 

Середні показники 15,1 14,6 14,6 14,4 14,0 1454 

0,73 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,75 0,73 0,73 0,72 0,70 0,73 

 



267 

Таблиця З.5 

Показники виконання завдань констатувального зрізу в ЕГ-3 

 

 

№ 

пп 
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1 Бондар Владислав 11 9 11 9 9 49 0,49 

2 Британчук Дарина 10 10 11 10 9 50 0,50 

3 Бугайчук Максим 11 11 10 9 10 51 0,51 

4 Воронкін Анатолій 11 11 11 10 9 52 0,52 

5 Грішаєнко Олена 12 12 12 11 10 57 0,57 

6 Гуменюк Роман 10 12 11 10 9 52 0,52 

7 Колода Анна 10 11 10 9 11 51 0,51 

8 Кулак Вадим 11 10 11 10 8 50 0,50 

9 Лебедюк Юлія 11 10 12 11 10 54 0,54 

10 Луговий Святослав 10 12 11 12 9 54 0,54 

11 Муляр Євгеній 11 12 10 10 10 53 0,53 

12 Нуделіс Рената 11 10 11 11 10 53 0,53 

13 Приймак Наталя 10 13 12 9 9 53 0,53 

14 Сафтюк Олександр 10 12 11 10 9 52 0,52 

15 Сахарова Діана 11 12 10 9 10 52 0,52 

16 Сорбало Світлана 10 11 10 11 8 50 0,50 

17 Трубенко Тетяна 11 10 9 9 11 50 0,50 

18 Трушик Людмила 12 9 12 12 10 55 0,55 

19 Шавлюкевич Богдан 9 9 11 12 10 51 0,51 

20 Янішевська Тетяна 10 11 11 13 9 54 0,54 

 

Середні показники 10,6 10,8 10,8 10,3 9,50 1043  

    0,52 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,53 0,54 0,54 0,52 0,48 0,52 
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Таблиця З.6 

Показники виконання завдань контрольного зрізу в ЕГ-3 

 

 

№ 

пп 
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1 Бондар Владислав 16 15 16 15 15 77 0,77 

2 Британчук Дарина 15 15 16 16 15 77 0,77 

3 Бугайчук Максим 16 15 14 15 16 76 0,76 

4 Воронкін Анатолій 15 16 16 16 15 78 0,78 

5 Грішаєнко Олена 18 18 19 18 17 90 0,90 

6 Гуменюк Роман 15 17 15 16 16 79 0,79 

7 Колода Анна 15 16 16 15 17 79 0,79 

8 Кулак Вадим 16 16 16 16 16 80 0,80 

9 Лебедюк Юлія 17 18 18 17 17 87 0,87 

10 Луговий Святослав 16 16 16 18 16 82 0,82 

11 Муляр Євгеній 17 15 17 15 16 80 0,80 

12 Нуделіс Рената 17 17 18 18 18 88 0,88 

13 Приймак Наталя 15 16 18 14 15 78 0,78 

14 Сафтюк Олександр 16 15 16 15 15 77 0,77 

15 Сахарова Діана 16 16 16 15 16 79 0,79 

16 Сорбало Світлана 15 16 15 17 15 78 0,78 

17 Трубенко Тетяна 16 15 15 15 17 78 0,78 

18 Трушик Людмила 18 18 17 18 16 87 0,87 

19 Шавлюкевич Богдан 14 15 15 18 15 77 0,77 

20 Янішевська Тетяна 16 17 17 18 16 84 0,84 

 

Середні показники 16,0 16,1 16,3 16.3 16,0 1611  

    0,81 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,80 0,81 0,82 0,82 0,80 0,81 
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Таблиця З.7 

Показники виконання завдань констатувального зрізу в ЕГ-4 

 

 

 

№ 

пп 
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1 Алексейчук Андрій 10 11 10 8 10 49 0,49 

2 Боровник Андрій 10 11 10 8 9 48 0,48 

3 Вдовиченко Анастасія 11 12 12 9 9 53 0,53 

4 Височанська Дарина 12 12 12 10 11 57 0,57 

5 Вишнева Олена 11 11 10 8 11 51 0,51 

6 Вітковіський Віктор 10 10 11 9 9 49 0,49 

7 Годзіра Роман 9 9 11 9 10 48 0,48 

8 Дідківська Варвара 11 12 12 10 12 57 0,57 

9 Заквацька Ольга 12 10 10 10 12 54 0,54 

10 Залепа Жанна 13 11 11 10 11 56 0,56 

11 Збегіна Ірина 12 10 9 9 11 51 0,51 

12 Кочерга Денис 10 10 9 9 10 48 0,48 

13 Кривенко Анна 12 11 11 10 12 56 0,56 

14 Ломановська Анастас. 13 11 11 9 12 56 0,56 

15 Марчук Тетяна 12 10 10 10 12 54 0,54 

16 Мишалова Оксана 12 12 12 11 12 59 0,59 

17 Погребняк Анастасія 12 11 12 12 11 58 0,58 

18 Присяжнюк Марина 12 11 10 10 12 55 0,55 

19 Прокопчук Юлія 11 10 10 9 12 52 0,52 

20 Швед Яніна 9 9 9 10 11 48 0,48 

 

Середні показники 11,0 10,6 10,6 9,5 10,8 1059  

0,52 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,55 0,53 0,53 0,48 0,54 0,52 
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Таблиця З.8 

Показники виконання завдань контрольного зрізу в ЕГ-4 
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1 Алексейчук Андрій 16 17 16 15 16 80 0,80 

2 Боровник Андрій 16 17 15 14 14 76 0,76 

3 Вдовиченко Анастасія 18 18 18 16 15 85 0,85 

4 Височанська Дарина 19 18 18 16 16 87 0,87 

5 Вишнева Олена 17 17 16 15 16 81 0,81 

6 Вітковіський Віктор 16 16 17 15 15 79 0,79 

7 Годзіра Роман 14 14 16 14 16 74 0,74 

8 Дідківська Варвара 17 18 18 17 18 88 0,88 

9 Заквацька Ольга 18 16 16 17 18 85 0,85 

10 Залепа Жанна 18 15 17 17 17 84 0,84 

11 Збегіна Ірина 17 15 14 15 16 77 0,77 

12 Кочерга Денис 15 15 14 15 15 74 0,74 

13 Кривенко Анна 18 16 17 17 16 84 0,84 

14 Ломановська Анастас. 19 15 15 16 17 82 0,82 

15 Марчук Тетяна 16 15 16 17 17 81 0,81 

16 Мишалова Оксана 17 18 18 16 16 85 0,85 

17 Погребняк Анастасія 17 17 18 19 17 88 0,88 

18 Присяжнюк Марина 18 17 16 16 18 85 0,85 

19 Прокопчук Юлія 15 16 16 15 18 80 0,80 

20 Швед Яніна 14 14 14 16 16 74 0,74 

 

Середні показники 16,8 16,2 16,3 15,8 16,4 1629  

0,82 Максимальні показники 20 20 20 20 20 100 

Коефіцієнт навченості 0,84 0,81 0,81 0,80 0,82 0,82 
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Таблиця З. 9 

Порівняння середніх показників контрольного зрізу за двома варіантами 

методики навчання АПОДМ за критерієм 

Метод статистичної обробки: парний двовибірковий t-тест 

Стьюдента для середніх. 

1) Гіпотеза Н0: середні показники контрольного зрізу «Варіанту 

А» та «варіанту Б» за критерієм є рівними;  

2) гіпотеза Н1 – середні показники контрольного зрізу «варіанту 

А» та «варіанту Б» не є рівними, середнє значення «варіанту Б» 

більше середнього значення «варіанту А».  

 

Критерій 
Середнє 

tемп 
tкр 

p≤0,05 p≤0,01 Варіант А Варіант Б 

Точність виконання 

комунікативного завдання 
14,9 16,4 6,0 2,02-2,71 

Інтерактивність 14,6 16,2 6,6 2,02-2,71 

Мовна нормативність 14,6 16,3 7,2 2,02-2,71 

Зверненість 14,4 16,1 8,2 2,02-2,71 

Термінологічна коректність 14,4 16,1 8,2 2,02-2,71 
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Додаток И 

Зразки завдань передекспериментальго зрізу 

Task 1 

Look at the pictures. Match the symptoms below to the pictures. 

 

 

 

 

a fever, a stomach ache, an earache, a toothache, a sore throat, a cold, 

a cough, a cramp, a headache 
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Task 2 

Suppose, what symptoms does the boy have?  

What is the primary diagnosis? 

 

Task 3 

Make short dialogues using the information from the box.  

What personal information  about the patient can you know?  

What illness does the patient have?  

What medicine does he\she take? 

Mr. Dikson, 34 years, a driver – abdominal pain – painkillers 

Mr. Porry, 40 years, a teacher  – resparitory tract infection – antoboitics 

Tony, a small boy of 8 – allergy – antihistamine 

Ms. Robertson, 25 years – cough – cough mixture 
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Task 4 

Card 1. 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.  

Show the patient your attention. Fill the special form.  

 

Card 2. You are a patient.  

Ask relevant and realistic questions in response to the information the 

doctor provides. 
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Додаток И.1 

Зразки завдань післяекспериментального зрізу 

Task 1 

Suppose, what symptoms does the man have?  

What is the primary diagnosis? 

What stages of the medical check-up can be present here? 

What body systems can be involved during this illness? 
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Task 2 

Use the questions from the box and make a dialogue.  Divide the medical 

examination into stages. Name them.  

Doctor’s Questions  

What’s the matter?  

Where’s the pain?  

What do you complain of? 

Have you taken your temperature? 

For how long have you been feeling ill? 

Can I have a look?  

Where does it hurt? 

Does it hurt here?  

Have you got any other symptoms? 

What infectious diseases have you had? 

What have you eaten/drunk? 

Do you have any allergies? 

Did you take any antibiotics? 

Patient Symptoms  

I’ve got a high temperature. 

I’ve got high blood pressure. 

There’s a sharp pain here.  

I feel dizzy. I’ve got a kidney problem. 

I’ve lost weight. 

I’ve got a stomach ache. I’ve lost my 

appetite. 

I’ve got circulation problems.  

I hope there won’t be any complications. 

Could you prescribe some medicine for 

me? 

How often should I take this medicine? 

Shall I come back next week? 

 

 Task 3 

Decode the information from the patient’s file. Make a dialogue with a partner. 
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Task 4 

Use the medical consultation frame (opening, problem presentation, diagnosis, 

treatment, closing). Using  natural and visual suppors. 

 

Doctor Patient 

Step 1. Start the medical check-up.   

 Step 2. Greeting. Informing of the chief 

complaints. 

Step 3. Offering medical assistance. 

Starting physical Examination. 

 

 Step 4. Asking for clarification 

Step 5. Prescribing a medication. 

Explaining how and when to use a 

medication.  

 

 Step 6. Concluding the visit. Appeasement. 

Saying goodbye. 

 

Card 1. You are a doctor (choose the illness yourself). 

 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.  

Show the patient your attention. USE SOCRATES or TINA. 

 

Card 2. You are a patient (choose the illness yourself). 

Ask relevant and realistic questions in response to the information the 

doctor provides. 
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Додаток K 

Анкета для студентів після експериментального навчання 

Шановні студенти! 

Мета цього опитування є виявлення Вашого ставлення щодо проведення 

експериментального навчання з використанням АКС «AUVIS» та його 

результатів.  

 

1. Наскільки було корисним використання завдань на основі таких 

функціональних типів діалогів як діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками для навчання АПОДМ? 

а) дуже корисно; 

б) не завжди корисно; 

в) некорисно. 

2. Чи вважаєте Ви доцільним використання інформації про структурні 

фази медичної консультації під час ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу? 

а) дуже доцільно; 

б) доцільно; 

в) недоцільно. 

3. Чи вважаєте Ви ефективним використання автентичних аудіо та 

відеоматеріалів при навчанні англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення? 

а) дуже ефективно; 

б) ефективно; 

в) ефект відсутній. 

4. Чи вважаєте Ви корисним використання аудіовізуального 

комбінаторного словника «AUVIS» при виконанні вправ та завдань? 

а) дуже корисно; 

б) корисно; 

в) некорисно. 
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5. Чи сподобалися Вам заняття у формі ділової гри, з використанням 

творчих та проблемних завдань? 

а) дуже сподобались; 

б) сподобались; 

в) не сподобались. 

6. Чи покращили Ви свої вміння ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу? 

а) безперечно покращили; 

б) не зовсім покращили; 

в) не покращили. 

7. Чи доцільно використовувати автентичні алгоритми в процесі 

формування вмінь створювати діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками? 

а) дуже доцільно; 

б) доцільно; 

в) недоцільно. 

8. Зазначте, що з наведеного нижче переліку, позитивно/негативно 

вплинуло на формування вмінь ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу з використанням АКС «AUVIS» (можливо кілька 

варіантів): 

А) покращилась вимова медичних термінів; 

Б) краще запам’ятовуються фахова лексика та словосполучення; 

В) сподобалось вивчати англійську мову з використанням мультимедійних 

програм; 

Г) бажаю продовжити інтерактивне навчання; 

Д) покращилися навички самостійної роботи; 

Е) покращилась успішність з англійської мови; 

Ж) отримав багато цікавої інформації про невербальні засоби комунікації 

З) все залишилось без змін; 

И) не бачу ефекту. 
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Додаток K. 1 

Результати анкетного опитування студентів після експериментального 

навчання 

1. Наскільки було корисним використання завдань на основі таких 

функціональних типів діалогів як діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками для навчання АПОДМ? 

а) дуже корисно    85% 

б) не завжди корисно   15% 

в) некорисно    ----- 

2. Чи вважаєте Ви доцільним використання інформації про структурні 

фази медичної консультації під час ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу? 

а) дуже доцільно    90%; 

б) доцільно     10% 

в) недоцільно    ----- 

3. Чи вважаєте Ви ефективним використання автентичних аудіо та 

відеоматеріалів при навчанні англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення? 

а) дуже ефективно   85% 

б) ефективно    15% 

в) ефект відсутній   ----- 

4. Чи вважаєте Ви корисним використання аудіовізуального 

комбінаторного словника «AUVIS» при виконанні вправ та завдань? 

а) дуже корисно    75% 

б) корисно     25% 

в) некорисно    ----- 

5. Чи сподобалися Вам заняття у формі ділової гри, з використанням 

творчих та проблемних завдань? 

а) дуже сподобались   88% 

б) сподобались    12% 
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в) не сподобались   ---- 

6. Чи покращили Ви свої вміння ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу? 

а) безперечно покращили  86%; 

б) не зовсім покращили   14%; 

в) не покращили.    ---- 

7. Чи доцільно використовувати автентичні алгоритми в процесі 

формування вмінь створювати діалог-розпитування та діалог-обмін 

думками? 

а) дуже доцільно;    90%; 

б) доцільно     10% 

в) недоцільно    ----  

8. Зазначте, що з наведеного нижче переліку, позитивно/негативно 

вплинуло на формування вмінь ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу з використанням АКС «AUVIS» (можливо кілька 

варіантів): 

а) покращилась вимова медичних термінів     60%; 

б) краще запам’ятовуються фахова лексика та словосполучення  65%; 

в) сподобалось вивчати англійську мову з використанням мультимедійних 

програм           75%; 

г) бажаю продовжити інтерактивне навчання     74%; 

д) покращилися навички самостійної роботи     63%; 

е) покращилась успішність з англійської мови     55%; 

ж) отримав багато цікавої інформації про невербальні засоби  

комунікації           70% 

з) все залишилось без змін        10%; 

и) не бачу ефекту          4%. 
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Додаток Л 

Скріншоти творчих завдань для позааудиторної самостійної роботи 

студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скріншоти створених студентами аудіо та відео-діалогів 
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Додаток М 

Акти впровадження результатів дослідження 
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