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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Представлена до розгляду наукова робота 

присвячена вивченню специфіки формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності (АПОК) майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища. Вибір тематики зумовлений декількома 

факторами. По-перше, перед глобалізованим світовим товариством все 

частіше постають виклики, пов’язані з появою раніше невідомих збудників і 

виникненням тяжких захворювань, боротьба з якими потребує об’єднання 

досвіду та знань науковців у галузі медицини й лікарів-практиків з усього 

світу. Міжнародна співпраця у сфері охорони здоров’я набуває більшої 

ефективності за умови володіння усіма її учасниками достатнім рівнем 

англомовної професійної компетентності. По-друге, у вітчизняних закладах 

вищої освіти (ЗВО) як активних учасниках міжнародного освітнього 

середовища спостерігається стрімке зростання кількості іноземних студентів, 

більшість з яких здобувають фах за медичними спеціальностями. По-третє, 

навчальний процес студентів в умовах полікультурного середовища значно 

відрізняється від традиційної організації навчання у мононаціональному 

середовищі. Специфіка формування АПОК під час аудиторних занять 

інтенсифікується й через необхідність тісної взаємодії студентів, які 

представляють різні культурні концепти у процесі виконання спільних 

комунікативних завдань, а також своєрідний характер англійської мови для 

медичних цілей та загальносвітові особливості корпоративної етики лікарів. 

До питання формування АПОК у говорінні зверталася велика кількість 

науковців. Зокрема, приділялася увага дослідженню структури англомовної 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів 

(І. Гуменна, О. Новікова); специфіці формування АПОК майбутніх лікарів в 

умовах інформаційно-освітнього середовища (Т. Баєва); розробці методики 

навчання майбутніх лікарів англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення (Л. Крисак, С. Отакі (S. Ohtaki)); підготовці майбутніх 

іноземних фахівців-медиків до професійного спілкування (Ж. Рагріна); 

дослідженню проблем навчання говоріння іноземців у вищих навчальних 

закладах (А. Чистякова); визначенню засобів покращення роботи зі 

студентами з англійською мовою навчання у медичних ЗВО України 

(Г. Човпан); зіставленню особливостей комунікації у діаді «лікар – пацієнт» у 

висококонтекстних культурах комунікації (ВККК) та низькоконтекстних 

культурах комунікації (НККК) (Дж. Вінделс (J. Windels)). 

Аналіз науково-методичних джерел продемонстрував, що у 

вітчизняному науковому просторі відчутно значний брак досліджень методів 

та підходів до навчання АПОК в умовах полікультурного середовища. 

Проблемам формування англомовної комунікативної компетентності 

присвячено багато наукових праць, проте жодна з них не розглядає 

відмінності між представниками різних культур як основу розробки 

методики формування АПОК в говорінні, а студентів полінаціональних груп 

спеціальності «Медицина» як суб’єктів методичного експерименту. Отже, 
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світові виклики у галузі охорони здоров’я, замовлення суспільства з 

підготовки лікарів, які б були конкурентоздатними на міжнародному ринку 

праці, а також відсутність методики формування AПОК майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища зумовлюють актуальність теми 

наукового дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах ініціативної теми «Дослідження 

ефективних шляхів навчання професійно орієнтованому іншомовному 

спілкуванню та перекладу в аспекті євроінтеграції» (держ. реєстр. номер 

УкрІНТЕІ 0115U002007), яка розробляється кафедрами англійської мови  

технічного спрямування № 1, англійської мови технічного спрямування № 2 

та англійської мови гуманітарного спрямування № 3 факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Тему дисертації затверджено Вченою 

радою факультету лінгвістики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (протокол 

№ 4 від 25. 11. 2019 р.). Pоль aвтора y реалізації завдання полягала у 

здійсненні розробок, пов’язаних із дослідженням методики формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища. 

Мета роботи полягає у науковому аналізі проблеми, розробці й 

обґрунтуванні теоретичних та методичних засад формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища з експериментальною перевіркою 

ефективності запропонованої авторської методики. 

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

1) Визначити сутність та зміст англомовної професійно орієнтованої 

компетентності, а також виокремити основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої компетентності лікарів з огляду на процеси 

інтернаціоналізації сучасної вищої освіти України.  

2) Окреслити лінгвальні, екстралінгвальні та прагматичні 

особливості фахового мовлення лікарів і на основі цього довести, що 

діалогічне мовлення є провідним видом усного ділового спілкування 

медичної галузі, а фахово орієнтований діалог-розпитування – 

функціональним типом діалогу, який є найпростішим за структурою й 

одночасно найбільш розповсюдженим у повсякденній комунікації лікарів, 

завдяки чому може слугувати основою для навчання говоріння студентів 

другого курсу спеціальності 222 «Медицина». 

3) Дослідити особливості англомовного професійно орієнтованого 

говоріння (АПОГ) майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

(полінаціональних груп) з урахуванням категорії контекстності культур. 

4) Розкрити теоретичні й методологічні засади фахової підготовки 

майбутніх лікарів та проаналізувати сучасні підходи до навчання 

англомовного професійно орієнтованого говоріння. 
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5) Розробити комплекс вправ з урахуванням відмінностей між 

носіями ВККК та НККК, а також створити модель формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища. 

6) Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

підтвердити чи спростувати гіпотезу дослідження, укласти методичні 

рекомендації для викладачів англійської мови за професійним спрямуванням 

(АМПС) щодо формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю 222 «Медицина» в 

умовах полікультурного середовища. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні (на основі діалогу-розпитування) 

майбутніх лікарів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 

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

полікультурного середовища. 

Предметом дослідження є методика формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні з використанням 

діалогу-розпитування у студентів ІІ курсу спеціальності 222 «Медицина» 

освітньої програми «Лікувальна справа», які навчаються в умовах 

полікультурного середовища. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що високого рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності у 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища можна 

досягти за умови організації навчання на основі спеціально відібраного, 

структурованого та розробленого комплексу вправ, у якому враховані 

розбіжності між комунікативними і поведінковими стратегіями 

представників висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації. 

Вирішення поставлених завдань передбачало використання таких 

методів дослідження: 

– теоретичні: критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з педагогіки, лінгвістики, психології, медицини, антропології та 

методики професійної підготовки майбутніх лікарів, які належать до 

різноконтекстних культур комунікації, з метою подальшої розробки власної 

методики, вироблення теоретичних засад та концептуальних підходів до 

опрацювання програмного матеріалу; огляд низки навчальних програм та 

положень про організацію освітнього процесу, а також міжнародних 

документів, які регламентують процес і підходи до формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності студентів спеціальності 

«Медицина». 

– емпіричні: спостереження за навчальним процесом, проведення 

анкетувань серед студентів полінаціональних груп та викладачів, які 

викладають англійську мову за професійним спрямуванням у 

полінаціональних групах, з метою виявлення найчастіших проблем і 

викликів, що виникають у процесі виконання спільних завдань студентами, 

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

комунікації у галузі охорони здоров’я; проведення експерименту для 

перевірки ефективності запропонованої методики формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища; 

– математичної статистики: математична обробка результатів 

методичного експерименту за допомогою статистичних критеріїв Стьюдента 

і Фішера, графічна інтерпретація результатів дослідження для кількісного та 

якісного аналізу й оцінювання достовірності результатів експерименту. 

Haукова новизна результатів дисертації полягає в тому, що в 

дослідженні: 

– вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та 

експериментально перевірено методику формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища на основі рівневої категоризації відмінностей 

між висококонтекстними та низькоконтекстними культурами комунікації; 

виділено три етапи (підготовчо-орієнтаційний, структурно-комунікативний 

та завершальний (рефлексійний)) формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні студентів полінаціональних груп 

спеціальності «Медицина»; 

– удосконалено зміст та структуру формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища; 

– пояснено вплив категорії контекстності (тобто приналежності до 

висококонтекстної або низькоконтекстної культури комунікації) на 

особливості сприйняття, культурної, вербальної і невербальної поведінки 

індивідів; 

– запропоновано шляхи та обґрунтовано методи підвищення 

ефективності роботи з полінаціональними групами; 

– набули подальшого розвитку теорія та практика формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у: 

1) відборі матеріалів для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища; 

2) розробці комплексу вправ для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища та впровадженні даного комплексу в 

навчальний процес;  

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

професійним спрямуванням)» для англомовних іноземних студентів 

медичних спеціальностей ЗВО України «English for Medical Purposes: 

Structure and Main Systems of the Human Body (Learning Materials and Active 

Vocabulary)»; 
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4) створенні моделі організації навчання на основі розробленої 

методики; 

5) підготовці методичних рекомендацій для викладачів англійської 

мови за професійним спрямуванням ЗВО України щодо особливостей 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. 

Розроблену методику впроваджено у навчальний процес у ЗВО 

України (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 4 

від 10.11.2020 р.), Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 4 від 

23.11.2020 р.), Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

(акт № 14/4-1789 від 02.12.2020 р.), Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича (протокол № 6 від 17.12.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Педагогіка та психологія сьогодні: 

постулати минулого і сучасні теорії» (м. Одеса, 2020 р.), «Проблеми 

філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в 

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

проблеми, перспективи» (м. Суми, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 9 публікаціях, серед яких 5 статей у фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття у закордонному виданні, 

внесеному до наукометричної бази даних Scopus, а також 3 публікації ‒ тези 

доповідей на наукових конференціях, які додатково відображають результати 

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

of English for Specific Purposes», написаній у співавторстві з І. Сімковою та 

А. Медведчук, особистий внесок автора полягає у відборі та систематизації 

критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок розмовної взаємодії студентів 

під час проведення онлайн навчання з курсу АМПС, а також підрахунку та 

інтерпретації отриманих результатів дослідження за допомогою 

математичних методів обробки даних. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її цілями та завданнями. 

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

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

Список використаних джерел налічує 383 найменування, з них – 139 

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

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, 

визначено об’єкт, предмет, мету й завдання, методи дослідження, 

сформульовано наукову новизну і практичне значення, представлено 

інформацію щодо апробації результатів роботи та структуру дисертації, 

зазначено кількість публікацій.  

У першому розділі ‒ «Теоретичні передумови формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх лікарів 
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в умовах полікультурного середовища» виокремлені підходи до 

формування АПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища; 

наданий аналіз змісту та сутності АПОК в говорінні майбутніх лікарів; 

визначені, схарактеризовані і класифіковані особливості АПОГ майбутніх 

лікарів у полінаціональних групах; розроблено рівневу категоризацію 

відмінностей між представниками ВККК та НККК. 

Аналіз Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) та 

низки програм з АМПС виявив, що методика навчання АМПС має бути 

орієнтована на безпосередню реалізацію профільних завдань майбутніх 

фахівців. Беручи до уваги специфіку професійної комунікації представників 

галузі охорони здоров’я, у межах нашого дослідження було визначено 

наступні основні підходи, а саме: компетентнісний, культурологічний, 

ситуативно-комунікативний, професійно орієнтований, 

міждисциплінарний та інтегрований предметно-мовний підходи, а також 

допоміжні індуктивний і дедуктивний підходи, котрі можуть бути 

використані в межах основних підходів. Вивчення структури навчального 

процесу студентів спеціальності «Медицина» в умовах полінаціональних 

груп дозволило дійти висновку, що для формування АПОК майбутніх лікарів 

в умовах полікультурного середовища ключовим є культурологічний підхід, 

адже в його основі лежить необхідність інтернаціоналізації системи вищої 

освіти, яка набуває найбільшого значення у полікультурному суспільстві. 

Для нашого дослідження полікультурність полягає у навчанні АМПС у 

багатонаціональних групах, які складаються з представників різних рас, 

етносів та віросповідань. Встановлено, що система фахової підготовки 

майбутніх лікарів має бути спрямована насамперед на передачу професійної 

культури в межах полікультурного середовища та полікультурної 

компетентності медичної сфери. 

З метою подальшої розробки найбільш дієвої методики навчання 

АМПС у полінаціональних групах було визначено, що центральним 

компонентом змісту формування АПОК майбутніх лікарів є говоріння. 

Також у процесі аналізу суті професійного говоріння фахівців медичної 

галузі було доведено, що провідною формою говоріння лікарів є діалог. 

Відповідно до проведеного анкетування практикуючих лікарів 

найпоширенішим видом діалогів медичної галузі виявився фахово 

орієнтований діалог-розпитування (84% респондентів вказали, що 

використовують його у своїй повсякденній фаховій діяльності).    

Окрема увага була приділена аналізу складу полінаціональних груп 

студентів, які навчаються у вітчизняних ЗВО. На основі індексу EF і ЗЄР  

встановлено середній рівень володіння англійською мовою студентів-

іноземців, які навчаються в Україні, а також ключові перешкоди, що 

постають перед викладачами і студентами під час навчання АМПС, а саме: 

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

культурні відмінності, відмінності вербальної і невербальної поведінки. Було 

виявлено, що причиною названих проблем є поділ культур на ВККК і НККК. 

На основі рівневої категоризації відмінностей між ВККК та НККК було 
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виокремлено найбільш значущі розбіжності між ними на рівнях культурної, 

вербальної і невербальної поведінки, що можуть призводити до виникнення 

непорозумінь і конфліктів під час виконання аудиторних і позааудиторних 

завдань. Відтак було доведено необхідність врахування та врегулювання цих 

відмінностей у процесі розробки методики АМПС задля оптимізації стратегії 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів. 

У другому розділі «Методика формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища» були проаналізовані принципи відбору та 

організації матеріалу для формування АПОК майбутніх лікарів; досліджений 

вплив комунікативних та поведінкових стратегій представників ВККК і 

НККК на формування АПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища; окреслені етапи формування АПОК в говорінні майбутніх 

лікарів з урахуванням розбіжностей між представниками ВККК та НККК, які 

здобувають фах в умовах полікультурного академічного середовища; 

розроблено комплекс вправ для формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів у полінаціональних групах. 

З метою розробки найдієвішої методики формування АПОК майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища був зібраний, проаналізований 

та систематизований широкий спектр сучасних принципів відбору та 

організації навчальних матеріалів з урахуванням мети формування АПОК у 

говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних групах. Відібрані принципи 

були поділені на три категорії, а саме: 1) принципи відбору навчального 

матеріалу; 2) принципи організації навчального матеріалу; 3) сукупні 

принципи відбору та організації навчального матеріалу.  

Обґрунтовано комунікативну специфіку фахівців галузі охорони 

здоров’я, пояснено та структуровано розбіжності між лікарями та 

пацієнтами, котрі належать до ВККК і НККК, на рівнях культурної, 

вербальної та невербальної поведінки. Вказано, що під час розробки 

комплексу вправ для формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища необхідно враховувати відмінності 

поведінкових і комунікативних стратегій представників ВККК і НККК, 

проектуючи ці особливості на фахову специфіку медичної галузі. Відтак було 

сформульовано варійовані умови завдань для представників ВККК та НККК, 

а також, враховуючи особливості сприйняття і поведінки носіїв ВККК, 

розроблено пам’ятки щодо правил поведінки у парах і групах та стратегії 

виконання вправ для представників ВККК. 

Також створено модель формування АПОК у говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища, в основу якої покладені 

категорія контекстності культур, розбіжності між представниками ВККК та 

НККК на рівнях культурної, вербальної і невербальної поведінки, а також 

відмінності лексичного наповнення висловлювань у діадах «лікар – лікар» та 

«лікар – пацієнт / представник пацієнта» під час здійснення фахово 

орієнтованого діалогу-розпитування. 
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 Окрім цього, були вивчені методичні підходи до структури етапності 

роботи над усними висловлюванням і на їх основі сформульовані власні 

етапи формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів з урахуванням 

поведінкових особливостей представників ВККК та НККК. 

Метою першого (підготовчо-орієнтаційного) етапу є закладання бази 

для АПОГ, тобто підготовка майбутніх лікарів до усного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування. Другий етап (структурно-

комунікативний) полягає у підведенні студентів до розуміння структури 

АПОГ лікарів і вироблення у них навичок автоматизованого використання 

цієї структури в типових ситуаціях англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення. Третій (завершальний (рефлексійний)) етап 

спрямований на моделювання типових ситуацій АПОГ з використанням 

фонових знань із фахових дисциплін та АМПС, а також проведення мовної і 

мовленнєвої рефлексії з метою аналізу та пошуку шляхів оптимізації 

англомовної професійно орієнтованої комунікації.  

Наведемо приклади вправ кожного етапу.  

 

1. Підготовчо-орієнтаційний етап 

Приклад 1 (вправа, спільна для обох варіантів методики). 

Тема: Skeletal system. 

Практична мета: надання знань та розвиток умінь щодо розмежування 

професійних медичних термінів на позначення назв кісток і їх розмовних 

еквівалентів та застосування їх у відповідних контекстах; формування вміння 

лексичної сполучуваності під час професійно орієнтованого спілкування.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь щодо 

пояснень діагнозів і медичних заключень пацієнтам та їх представникам. 

Інструкція: a) What are the Latin-derived adjectives of the medical terms for bones? 

Use Active Vocabulary to help you. 

b) Study the pictures given below. How can you paraphrase the diagnoses in the pictures 

using common words? Make up short dialogues between a doctor and a patient or his / her 

representative(s) (relative(s), friend(s), etc.).  

Use the following model: 

Patient’s mother: Doctor, what does the diagnoses «mandibular pain» in the patient’s 

card of my daughter mean? 

Doctor: It means that your daughter has pain in her lower jaw bone. 

Mandibular pain Sternal fracture Inflammation of phalangeal 

joints 

   
Tarsal inflammation Femoral bruise Maxillary pain 

   

Carpal fracture Maxillary swelling Fracture in the patella 
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Clavicular fracture Coccygeal pain Scapular fracture 

   

(взято з ресурсу: https://images.google.com) 

 

2. Структурно-комунікативний етап 

Приклад 2 (варіант методики А). 

Тема: Types of injuries. The First Aid. 

Практична мета: надання знань та розвиток уміння виражати емпатію 

на основі почутих реплік пацієнта / його представників під час професійно 

орієнтованого спілкування. 

Професійно орієнтована мета: надання знань та розвиток умінь і 

навичок збору анамнезу пацієнта під час професійно орієнтованого 

спілкування. 

Інструкція:   

Алгоритм 
Умова завдання для представників НККК Умова завдання для представників ВККК 

a) Describe the following pictures. What 

type(s) of injuries do you think can occur in 

each case? 

а) Describe the following pictures. What 

type(s) of injuries do you think can occur in 

each case? Substantiate your opinion. 

     

b)  Listen  to the dialogues and match each conversation with a picture above. 

1.__________          2.__________          3.__________  

What injuries happened to the people in these pictures? Are these accidents preventable? Why? / 

Why not? 

c) Listen again. What questions do the doctors 

ask to find out what happened? What 

expressions do they use to express empathy? 

c) Listen again. Make notes of questions that 

the doctors ask to find out what happened. Put 

down expressions that they use to express 

empathy. 

d) Can you think of other questions to find out what happened as well as other expressions of 

empathy? Look at the list of Statements that Facilitate Empathy to help you. 

Statements that Facilitate Empathy 

Queries 

• «Would you (or could you) tell me a little more about that?» 

• «What has this been like for you?» 

• «Is there anything else?» 

• «Are you okay with that?» 

https://images.google.com/
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Clarifications 

• «Let me see if I have this right.» 

• «I want to make sure I really understand what you’re telling me. I can hear that…» 

• «I don’t want us to go further until I’m sure I’ve gotten it right.» 

• «When I’m done, I’d appreciate it if you would correct me if I don’t get it right, okay?» 

Responses 

• «That sounds very difficult.» 

• «Sounds like . . .» 

• «I bet you’re feeling pretty good about that.» 

• «I can imagine that this might feel . . .» 

• «Anyone in your situation would feel that way . . .» 

• «I can see that you are . . .» 

(взято з ресурсу: https://quizlet.com/ca/499790138/week-8-flash-cards/) 

e) Work with a partner. Based on the 

recordings, make up and act out a dialogue 

between a doctor and an injured patient. 

Choose out of the suggested situations: 

e) Work with a partner. Based on the 

recordings, make up and act out a dialogue 

between a doctor and an injured patient. Make 

notes of the most important statements of your 

dialogue. Choose one of the suggested 

situations: 

1. Dislocated shoulder of a tennis player. 

2. Sternal contusion and crush injury due to a car crash. 

3. Carpal sprain and fracture of a finger due to falling down while playing ice hockey. 

4. Abrasions of elbows and knees, coxal dislocation of a football player. 

5. Radial head subluxation («pulled elbow») of a toddler. 

6. Compound fracture of the hip and multiple incisions falling from the roof. 

7. Severe facial bruising and laceration of the upper lip of a boxer. 

8. Multiple burns due to the gas explosion. 

9. Concussion, eye contusion and nasal bleeding due to a ball hit (schoolboy). 

Include a few more empathy expressions to 

your dialogue using Statements that Facilitate 

Empathy. 

Include a few more empathy expressions to 

your dialogue using Statements that Facilitate 

Empathy. First practice a dialogue with your 

partner and then present it to the group. 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with other students while talking about the pictures. 

➢ Do not interrupt other students. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid disturbing other students. 

 

3. Завершальний (рефлексійний) етап 

Приклад 3 (варіант методики A). 

Тема: Diseases of the cardiovascular system. 

Практична мета: надання знань щодо створення власних професійно 

орієнтованих діалогів на основі заданої ситуації.  

Професійно орієнтована мета: надання знань та вдосконалення вмінь 

щодо проведення розпитувань про скарги пацієнта і симптоми хвороб 

серцево-судинної системи під час проведення повторного огляду пацієнта.  

Інструкція: 

Алгоритм 
Умова завдання для представників НККК Умова завдання для представників ВККК 

a) Work with a partner. Make up and act out 

dialogues about a check-up medical 

a) Work with a partner. Make up, put down 

and act out dialogues about a check-up medical 
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examination. 

Student A: you are a cardiologist. Carry out a 

check-up examination of the patient who is 

recovering from a heart attack. Perform and 

comment on the following procedures: 

– carrying out general (visual) inspection; 

– taking pulse; 

– checking blood pressure; 

– auscultating the heart; 

– presence / absence of added sounds. 

Student B: you are a patient recovering from a 

heart attack. Answer the doctor’s questions and 

speak about your general well-being and 

residual symptoms. 

b) Present your dialogue. 

c) After listening to all dialogues, decide with 

the group what details should be preserved in 

the dialogues, what details should be omitted, 

what details should be added. Substantiate your 

points of view. 

 

examination. 

Student A: you are a cardiologist. Carry out a 

check-up examination of the patient who is 

recovering from a heart attack. Perform and 

comment on the following procedures: 

– carrying out general (visual) inspection; 

– taking pulse; 

– checking blood pressure; 

– auscultating the heart; 

– presence / absence of added sounds. 

Your questions should be precise and brief. 

Avoid using professional medical terminology.  

Student B: you are a patient recovering from a 

heart attack. Answer the doctor’s questions and 

speak about your general well-being and 

residual symptoms. Your answers should be 

precise and detailed. 

b) Present your dialogue. 

c) After listening to all dialogues, decide with 

the group what details should be preserved in 

the dialogues, what details should be omitted, 

what details should be added. Make notes of 

the best ideas. Substantiate your points of view 

relying on the background medical knowledge 

and the previously completed tasks. 

Пам’ятка для представників ВККК 

➢ Speak in turns with your partner. 

➢ Do not interrupt your partner. 

➢ Speak in a low-pitched voice or in a moderate voice to avoid disturbing other groups of 

students.  

➢ Before acting out a dialogue, write down a detailed conversation into your notebooks. 

➢ Avoid carrying out a real-life physical examination. 

➢ Listen attentively to the dialogues presented by other pairs of students. Make notes about 

ideas which are worth adding to your dialogue. 

 

Представлений комплекс вправ забезпечує ефективність процесу 

формування АПОК майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища. 

Компонентами запропонованої моделі навчання, окрім вправ, є: мета, 

підходи, принципи, складові змісту навчання, критерії відбору та організації 

матеріалу, поняття полікультурного середовища на прикладі 

полінаціональної групи студентів, категорія контекстності культур, яка 

включає їх поділ на ВККК та НККК, а також розбіжності їх представників на 

рівнях культурної, вербальної та невербальної поведінки. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

методики формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища» описано організацію та перебіг експериментального навчання, 

етапи його проведення, проаналізовано та інтерпретовано результати 

експерименту, подано їх статистичну обробку, а також сформульовано 



12 

методичні рекомендації щодо навчання майбутніх лікарів АПОГ в умовах 

полікультурного середовища. 

Висунуто наступну гіпотезу дослідження: високого рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності у 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища можна 

досягти за умови організації навчання на основі спеціально відібраного, 

структурованого та розробленого комплексу вправ, у якому враховані 

розбіжності між комунікативними і поведінковими стратегіями 

представників висококонтекстних та низькоконтекстних культур комунікації. 

Варійованою умовою стало співвідношення кількості вправ для 

формування АПОК у говорінні на основі фахово орієнтованого діалогу-

розпитування з урахуванням розбіжностей комунікативних і поведінкових 

стратегій представників ВККК та НККК з етапами формування АПОК у 

говорінні. Запропоновано два варіанти організації процесу навчання 

англомовного фахово орієнтованого діалогу-розпитування, який традиційно 

використовують практикуючі лікарі. Варіант методики А передбачає 

формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища на основі трьох етапів – підготовчо-орієнтаційного, структурно-

комунікативного та завершального (рефлексійного). Також варіант методики 

А враховує комунікативні і поведінкові відмінності між представниками 

ВККК і НККК. Варіант методики Б містить ті ж три етапи навчання АПОГ, 

але у ньому не враховані розбіжності між представниками ВККК і НККК. 

Експериментальне навчання було проведено у чотирьох 

експериментальних групах (ЕГ) ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» протягом ІІ семестру 2019-2020 н. р. відповідно до розробленої 

моделі навчання. Задля доведення ефективності розробленої методики для 

експерименту були відібрані полінаціональні групи, студенти яких мали 

найбільш виражені ознаки носіїв ВККК та НККК. Для оцінювання рівня 

сформованості АПОК у говорінні майбутніх лікарів в умовах 

полікультурного середовища були відібрані наступні критерії: 

ситуативність (відповідність змісту висловлювання професійно 

орієнтованій комунікативній ситуації), відповідність комунікативної 

поведінки, реактивність, обсяг висловлювання, відносна правильність 

мовлення.  

На початку експериментального навчання був проведений 

передекспериментальний зріз, результати якого довели майже однаковий 

вихідний рівень розвитку АПОК у говорінні в усіх ЕГ (близько 0,62), що 

дозволило об’єктивно оцінити та інтерпретувати дані подальших зрізів. 

Експериментальне навчання у групах проводилося за двома варіантами 

методики. У двох перших експериментальних групах (ЕГ-1 та ЕГ-2) навчання 

проводилося за варіантом методики А, у якій враховані розбіжності між 

представниками ВККК та НККК. У двох інших групах (ЕГ-2 та ЕГ-3) – за 

варіантом методики Б, у котрій не взяті до уваги відмінності між 

представниками різноконтекстних культур комунікації. Експериментальне 

навчання складалося з 22 аудиторних занять (44 аудиторні години) і 36 годин 
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самостійної роботи та проходило у формі двох змістових модулів з 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська 

мова)».   

Післяекспериментальний зріз дозволив перевірити ефективність двох 

способів організації формування АПОК у говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища. Порівнюючи середні коефіцієнти 

навченості студентів за обома зрізами, констатовано, що застосування 

створеного комплексу вправ зумовило значний приріст рівня сформованості 

АПОК у говорінні. Вищі цифрові показники приросту рівня навченості 

студентів ЕГ-1 і ЕГ-2 свідчать про більшу ефективність варіанту методики А, 

котра передбачає організацію формування АПОК у говорінні студентів 

спеціальності «Медицина» з урахуванням розбіжностей між представниками 

ВККК та НККК (табл. 1). 

Таблиця 1 

Середні показники перед- та післяекспериментального зрізів для 

визначення рівня сформованості АПОК у говорінні майбутніх лікарів  

в умовах полікультурного середовища 

Індекс 

групи 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 

передекспериментального зрізу 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 

післяекспериментального зрізу П
р

и
р

іс
т
 

ЕГ-1 0,63 0,87 0,23 
ЕГ-2 0,65 0,90 0,25 
ЕГ-3 0,63 0,80 0,17 

ЕГ-4 0,62 0,78 0,16 

 

Отже, було експериментально доведено, що ефективнішим є 

використання способу організації навчання, який передбачає застосовування 

методики А, яка ґрунтується на комплексі вправ з урахуванням розбіжностей 

між ВККК та НККК на рівнях культурної, вербальної та невербальної 

поведінки. Достовірність отриманих даних була перевірена за допомогою 

методів математичної статистики: t-критерію Стьюдента та 

багатофункціонального статистичного критерію  𝜑∗ кутового перетворення 

Фішера. З метою впровадження розробленої методики в навчальний процес 

сформульовано методичні рекомендації. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розглядаються питання, пов’язані з формуванням 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх 

лікарів в умовах полікультурного середовища. Реалізація окреслених у вступі 

цілей і завдань знайшла своє відображення у теоретичному обґрунтуванні, 

практичній розробці та експериментальній перевірці представленої 

методики. 

Теоретичні узагальнення та отримані практичні результати дають 

підстави для таких висновків: 
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1. Визначено сутність та зміст англомовної професійно орієнтованої 

компетентності, а також виокремлено основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої компетентності лікарів з огляду на процеси 

інтернаціоналізації сучасної вищої освіти України.  

Встановлено, що основними видами говоріння лікарів за ступенем 

підготовленості є ініціативне та реактивне говоріння. Найвищий ступінь 

труднощів представляє самостійне вираження думок і почуттів засобами 

іноземної, нерідної мови, що ускладнюється у медичній сфері, яка оперує 

розлогою ієрархією анатомічних, клінічних і фармакологічних термінів 

греко-латинського походження зі складною системою сполучуваності, 

утворення форм множини і похідних, а також специфічними вимогами до 

корпоративної етики та ведення професійного документообігу. 

Отже, під час формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів перед викладачем англійської 

мови за професійним спрямуванням постає важке завдання надати знання і 

сформувати у студентів навички та вміння активного фахово орієнтованого 

говоріння. Ефективність формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні може бути значно збільшена за умови розуміння 

викладачем найрозповсюдженішого різновиду говоріння медичної галузі, 

його змісту і структури.  

2. Окреслено лінгвальні, екстралінгвальні та прагматичні 

особливості фахового мовлення лікарів і на основі цього доведено, що 

діалогічне мовлення є провідним видом усного ділового спілкування 

медичної галузі, а фахово орієнтований діалог-розпитування – 

функціональним типом діалогу, який є найпростішим за структурою й 

одночасно найбільш розповсюдженим у повсякденній комунікації лікарів, 

завдяки чому може слугувати основою для навчання говоріння студентів 

другого курсу спеціальності 222 «Медицина». 

3. Досліджено особливості англомовного професійно орієнтованого 

говоріння майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища 

(полінаціональних груп) з урахуванням категорії контекстності культур. 

Визначено, що полінаціональна група є колективною одиницею, 

вбудованою в академічне середовище, у якій відбувається співпраця двох або 

більше осіб, які представляють різні національні (культурні) традиції, котрим 

були призначені взаємозалежні завдання, і які несуть спільну 

відповідальність за кінцеві результати. Полінаціональні групи можуть значно 

варіюватися за своїм складом, рівнем загальноакадемічної підготовки та 

рівнем володіння англійською мовою. Також студенти полінаціональних 

груп здебільшого представляють різні культурні контексти – 

висококонтекстні та низькоконтекстні культури комунікації. Це призводить 

до виникнення додаткових труднощів під час навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням у порівнянні з мононаціональними групами. 

Зокрема, проблемними аспектами, які ускладнюють процес формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні студентів 

полінаціональних груп є мовний бар’єр, відмінності стилів навчання (різні 
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стратегії навчання), культурні відмінності, відмінності вербальної і 

невербальної поведінки. 

4. Для подолання викликів і труднощів, з якими зустрічаються 

викладач англійської мови за професійним спрямуванням і студенти під час 

взаємодії у полікультурних групах, було здійснено рівневу категоризацію 

розбіжностей між представниками висококонтекстних і низькоконтекстних 

культур комунікації, надано рекомендації щодо організації аудиторних 

занять у полінаціональних групах.  

5. Розкрито теоретичні і методологічні засади фахової підготовки 

майбутніх лікарів та проаналізовано сучасні підходи до навчання 

англомовного професійно орієнтованого говоріння. 

Інтернаціоналізація сучасного ринку освітніх послуг України сприяє 

притоку іноземних громадян до ЗВО нашої держави. Це спричиняє появу 

полікультурного академічного середовища, яке вимагає розробки нових 

підходів та принципів фахової підготовки. Для нашого дослідження 

ключовими були визначені компетентнісний, ситуативно-комунікативний, 

професійно орієнтований, міждисциплінарний, інтегрований предметно-

мовний, а також культурологічний підходи, адже усі вони спрямовані на 

отримання майбутніми лікарями практичних знань, навичок та умінь, які є 

релевантними їхній майбутній професійній діяльності. Допоміжними є 

індуктивний та дедуктивний підходи, позаяк вони можуть бути використані в 

межах основних підходів.  

6. Розроблено комплекс вправ з урахуванням відмінностей між 

носіями ВККК та НККК, а також створено модель формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в 

умовах полікультурного середовища 

Методика формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного 

середовища була розроблена на основі трьох етапів навчання: підготовчо-

орієнтаційного, структурно-комунікативного та завершального 

(рефлексійного). В основу методики був покладений комплекс вправ, що 

базувався на виробленні алгоритму, котрий полягав у варіюванні умови 

завдання та її адаптації відповідно до особливостей на рівнях культурної, 

вербальної і невербальної поведінки представників висококонтекстних та 

низькоконтекстних культур комунікації. Метою укладання комплексу вправ 

із указаним алгоритмом було оптимізувати взаємодію студентів у парах та 

групах під час виконання завдань з англомовного професійно орієнтованого 

говоріння, сприяти уникненню непорозумінь та конфліктів, і, як наслідок, – 

підвищити ефективність формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні на основі діалогу-розпитування. 

7. Ефективність авторської методики була перевірена за допомогою 

проведення базового, горизонтально-вертикального, природнього, відкритого 

односерійного методичного експерименту. Перевірка та інтерпретація 

отриманих результатів була здійснена за допомогою t-критерію Стьюдента та 

багатофункціонального статистичного критерію  𝜑∗ кутового перетворення 
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Фішера. Отримані показники продемонстрували, що коефіцієнт навченості 

студентів, котрі навчалися за варіантом методики А із додаванням алгоритму, 

у якому враховані розбіжності між представниками високо- і 

низькоконтекстних культур комунікації, є вищим за коефіцієнт навченості 

студентів, котрі навчалися за варіантом методики Б, у якому не взяті до уваги 

відмінності на рівнях культурної, вербальної і невербальної поведінки між 

студентами, що належать до висококонтекстних і низькоконтекстних культур 

комунікації. Отже, отримані результати підтвердили гіпотезу дисертації. 

Результати проведеного дослідження слугували основою для  

методичних рекомендацій щодо формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю 222 

«Медицина» в умовах полікультурного середовища. 
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АНОТАЦІЯ 
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за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2021. 

У дисертації розкрито теоретичні і методологічні засади фахової 

підготовки майбутніх лікарів, проаналізовано сучасні підходи і принципи до 

навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння. Визначено 

сутність англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

майбутніх лікарів, досліджено особливості англомовного професійно 

орієнтованого говоріння майбутніх лікарів у полінаціональних групах на 

основі діалогу-розпитування, виокремлено категорію контекстності культур, 

здійснено рівневу категоризацію розбіжностей між висококонтекстними та 

низькоконтекстними культурами комунікації на рівнях культурної, 

вербальної і невербальної поведінки.  

Визначено етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні майбутніх лікарів – підготовчо-орієнтаційний, 

структурно-комунікативний та завершальний (рефлексійний). За допомогою 
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визначених етапів розроблено і представлено теоретично обґрунтований 

комплекс вправ, укладений з урахуванням категорії контекстності культур на 

основі спеціально розробленого алгоритму, який містить варійовані умови 

завдань для представників висококонтекстних і низькоконтекстних культур 

комунікації. 

Експериментально перевірено і доведено ефективність методики 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища, укладено 

методичні рекомендації для викладачів англійської мови.  

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована компетентність, 

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

полінаціональна група, висококонтекстні культури комунікації, 

низькоконтекстні культури комунікації, підготовчо-орієнтаційний етап, 

структурно-комунікативний етап, завершальний (рефлексійний) етап.   
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские 

языки). – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2021. 

В диссертации раскрыты теоретические и методологические основы 

профессиональной подготовки будущих врачей, проанализированы 

современные подходы и принципы к обучению англоязычного 

профессионально ориентированного говорения. Определена сущность 

англоязычной профессионально ориентированной компетентности в 

говорении будущих врачей, исследованы особенности англоязычного 

профессионально ориентированного говорения будущих врачей в 

полинациональных группах на основе диалога-расспроса, выделена 

категория контекстности культур, осуществлена уровневая категоризация 

различий между высококонтекстными и низкоконтекстными культурами 

коммуникации на уровнях культурного, вербального и невербального 

поведения. 

Определены этапы формирования англоязычной профессионально 

ориентированной компетентности в говорении будущих врачей – 

подготовительно-ориентационный, структурно-коммуникативный и 

завершительный (рефлексионный). С помощью определенных этапов 

разработан и представлен теоретически обоснованный комплекс 

упражнений, составленный с учетом категории контекстности культур на 

основе специально разработанного алгоритма, который содержит 

варьируемые условия заданий для представителей высококонтекстных и 

низкоконтекстных культур коммуникации. 
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Экспериментально проверено и доказано эффективность методики 

формирования англоязычной профессионально ориентированной 

компетентности в говорении будущих врачей в условиях поликультурной 

среды, составлены методические рекомендации для преподавателей 

английского языка. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная 

компетентность, будущие врачи, говорение, диалог-расспрос, 

поликультурная среда, полинациональная группа, высококонтекстные 

культуры коммуникации, низкоконтекстные культуры коммуникации, 

подготовительно-ориентационный этап, структурно-коммуникативный этап, 

завершительный (рефлексионный) этап. 

 

ABSTRACT 

Vainagii T. M. Development of English language professional 

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

multicultural environment. – Manuscript. 

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

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

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

methodology of the development of English language professional competence in 

the spoken interaction and production of future doctors in a multicultural 

environment has been theoretically substantiated, designed, and experimentally 

tested based on the level categorization of differences between high-context and 

low-context communication cultures; three stages (preparatory-orientational, 

structural-communicative and final (reflective)) of formation of English language 

professional competence in the spoken interaction and production of students of 

multinational groups majoring in Medicine have been formed; the influence of the 

category of context (i.e. attribution to a high-context or a low-context 

communication culture) on the peculiarities of perception, cultural, verbal and non-

verbal behaviour of individuals has been explained.  

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

references, and appendiсes. 

The PhD thesis reveals the theoretical and methodological principles of 

professional training of future doctors and analyses modern approaches and 

principles for teaching the English language professional spoken interaction. 

The concept and structure of English language professional competence in 

the spoken interaction of future doctors in a multicultural environment have been 

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

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

professional competence of doctors in view of the processes of internationalization 

of modern higher education in Ukraine have been highlighted. 

The essence of English language professional competence in the spoken 

interaction of future doctors has been revealed; it has also been established that the 
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leading type of communication of medical professionals is unprepared oral spoken 

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

questioning. 

The peculiarities of English language professional spoken interaction of 

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

context of cultures has been singled out, the level categorization of differences 

between high-context and low-context communication cultures at the levels of 

cultural, verbal and nonverbal behaviour has been carried out. 

The principles of selection and organization of educational material for the 

development of English language professional competence of future doctors have 

been determined and classified. 

The influence of communicative and behavioural strategies of 

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

formation of the English language professional competence of future doctors in a 

multicultural environment has been studied. Peculiarities of communicative 

behaviour of representatives of different context communication cultures in dyads 

«doctor – doctor / medical professional» and «doctor – patient / patient’s 

representative» have been analysed.   

The preparatory-orientational, structural-communicative, and final 

(reflective) stages of the development of English language professional 

competence in the spoken interaction and production of future doctors have been 

determined. 

The specified stages of the development of English language professional 

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

multicultural environment have enabled to develop and present a theoretically 

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

of cultures and based on a specially developed algorithm containing varied task 

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

The detailed description of procedures of preparation and carrying out 

experimental validation of the efficiency of the designed methodology of the 

development of English language professional competence in the spoken 

interaction and production of future doctors in a multicultural environment has 

been presented, the results of the experiment have been analysed and interpreted 

using methods of mathematical data processing. 

The obtained results have enabled us to formulate methodical 

recommendations in terms of a methodology of the development of English 

language professional competence in the spoken interaction of future doctors in a 

multicultural environment based on a dialogue-questioning. 

Keywords: English language professional competence, future doctors, 

spoken interaction and production, dialogue-questioning, multicultural 

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

context communication cultures, preparatory-orientational stage, structural-

communicative stage, final (reflective) stage. 


