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Постановка проблеми в загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими та практични-

ми завданнями. Трансформації світового і українсь-

кого освітнього простору, що обумовлені глобалізаці-

єю і новітніми науково-технічними досягненнями, ви-

сувають нові вимоги до професійної підготовки фахі-

вців. Так, зростає потреба суспільства в медиках, які 

володіють принаймні однією іноземною мовою, за-

стосовуючи її для вирішення професійних комуніка-

тивних задач і побудови успішної кар’єри. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання цієї проблеми. Різним 

аспектам питання навчання іншомовного спілкування 

присвячені теоретичні і практичні дослідження зару-

біжних і вітчизняних авторів. Зокрема, значний вне-

сок у розробку проблеми формування іншомовного 

ділового спілкування зробили Б. Ананьєв, Г. Андрєє-

ва, Є. Бжоско, Н. Брігер, Д. Джонсон, M. Eлліс, 

О. Ємельянова, Л. Корчагіна, Л. Морська, Л. Русалкі-

на, Т. Сєрова, В. Скалкін, І. Соловйова, О. Тарнополь-

ський та інші. Застосування компетентнісного підхо-

ду до мовної освіти у вищій школі вивчали Г. Бєлєнь-

ка, Р. Гуревич, Л. Кайдалова, В. Лунячек, О. Малихін, 

В. Садова, Т. Смагіна, Т. Франчук, Л. Хоружа та інші. 

Мовну освіту студентів медичного фаху досліджу-

вали В. Захарова, Л. Крисак, Я. Кульбашна, Л. Русал-

кіна, У. Соловій, І. Туровська, Х. Цимбровська, І. Че-

рних та інші. 

Незважаючи на наявні теоретико-практичні розро-

бки проблеми формування комунікативної компетен-

тності у фахівців нефілологічних спеціальностей, 

питання навчання англомовного спілкування студен-

тів-медиків потребує подальшого дослідження з ура-

хуванням можливостей використання сучасних інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

визначення технологій навчання англомовного спіл-

кування майбутніх лікарів в умовах кредитно-транс-

ферної системи підготовки у вищому медичному 

закладі освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організація процесу навчання англомовного спілку-

вання майбутніх лікарів передбачає набуття ними 

власного мовленнєвого досвіду, оволодіння профе-

сійними мовленнєвими уміннями, підвищення рівня 

професійної зрілості. Дослідники виділяють шість 

критерієв оцінки комунікативної компетентності 

фахівця [4]: адаптивність (здатність змінити комуні-

кативну поведінку, щоб задовільнити потреби взаємо-

дії); залучення до комунікації (поведінкова і когніти-

вна діяльність); управління комунікацією (регулю-

вання і контроль динаміки розмови); емпатія (прояв 

розуміння і співчуття у певній комунікативній ситуа-

ції); ефективність (досягнення як цілей комунікації, 

так і особистих цілей); відповідність (зокрема, очіку-

ванням щодо певної комунікативної ситуації) тощо. 

Перелік критеріїв оцінки англомовного спілкування 

можна доповнити фонетичною правильністю, лексич-

ною адекватністю, граматичною коректністю вжитих 

мовних і мовлєннєвих одиниць; змістовністю вислов-

лювань (відповідність темі, обґрунтованість відобра-

ження комунікативних намірів та форм їх реалізації, 

аргументованість); логікою викладу; професійною 

спрямованістю. 

Іншомовна підготовка має здійснюватися в кон-

тексті формування професійної компетентності май-

бутніх фахівців у єдності трьох аспектів: професійного, 

загальнокультурного та особистісного [3]. 

Пріоритетним у навчанні англомовного спілкуван-

ня є його прикладний характер, адже мова – це не 

тільки сукупність правил, а засіб самореалізації й 

самовираження особистості. Для цього слід спиратися 

на розвиток і вдосконалення наступних компонентів: 

змісту мовлення (новизна, актуальність, конкретність, 

цільова спрямованість); звукового оформлення (темп 

мовлення, тривалість звучання); структури мовлення 

(фонетичні, морфологічні і синтаксичні норми); 
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комунікативної вправності (правильність, доречність, 

чистота, інформативність, логічність, точність, вираз-

ність); практичної спрямованості (переконливість, 

ясність викладу, акцентування на потрібній інформа-

ції, використання термінів); іміджу майбутнього ліка-

ря (стиль мовлення, професіоналізм, ерудованість, 

ставлення до пацієнтів, колег) [3; 5; 7; 10; 14]. 

Отже, навчання англомовного спілкування має 

здійснюватись на засадах комунікативного, особисті-

сно орієнтованого та компетентнісного підходів. 

Зокрема, комунікативний підхід передбачає розвиток 

здатності використовувати мову в реальній чи умов-

ній комунікативній ситуації спілкування фахового ха-

рактеру для досягнення визначених комунікативних 

цілей. Особистісно-орієнтований підхід надає студен-

там можливість розвивати індивідуальні якості, що 

сприятимуть досягненню навчальних і професійних 

цілей. Обрання компетентнісного підходу зумовлене, 

насамперед, метою навчання та характером очікува-

ного результату, що визначений у Державному стан-

дарті вищої медичної освіти України. 

Компетентнісний підхід у системі вищої медичної 

освіти передбачає визначення структури медичної 

комунікації, яка відбувається в ситуаціях інтерпрофе-

сійного та інтрапрофесійного спілкування [9]. Інтерп-

рофесійна комунікація здійснюється на різних етапах 

спілкування лікаря з пацієнтом і потребує сформова-

них навичок виконання мовленнєвих дій як протоко-

льного, так і ситуативного характеру. Інтрапрофесій-

на комунікація визначає відповідний набір комуніка-

тивних навичок у симетричних та асиметричних ситу-

аціях спілкування лікарів і розроблення методики їх 

формування в процесі навчання [9; 11]. Дослідники 

визначають типові комунікативні ситуації англомов-

ного професійно орієнтованого мовлення, зокрема: 

ділові контакти з пацієнтами чи колегами; медичне 

обстеження, у процесі якого лікар має констатувати 

симптоми та ознаки захворювання, правильно інтерп-

ретувати клінічну інформацію, ставити діагноз, дава-

ти роз’яснення, заспокоювати пацієнта, запевняти в 

надійності призначеного курсу лікування; ділове ме-

дичне телефонне спілкування (з’ясування розкладу 

прийому лікаря, рекомендації щодо прийому ліків, 

замовлення медичного обладнання); представлення 

власних досягнень у галузі медицини та їх обговорен-

ня з колегами з метою практичного впровадження [6; 

7; 10]. 

Для навчання англомовного професійного спілку-

вання доцільно використовувати автентичні опитува-

льники-алгоритми, наприклад SOCRATES: site – ло-

калізація болю, onset – початок захворювання, 

character – характер болю, radiation – розповсюдження 

болю, associations – із чим біль пов’язаний, time course – 

тривалість болю, exacerbating factors – фактори поси-

лення болю, severity – важкість захворювання [7]. 

Розвиток умінь і навичок фахової медичної кому-

нікації здійснюється, насамперед, у двох видах мов-

леннєвої діяльності (аудіюванні та говорінні), які 

мають певні психолого-педагогічні характеристики. 

Навички аудіювання та говоріння, що реалізуються в 

мовленнєвих діях на всіх етапах інтерпрофесійного 

спілкування та в усіх різновидах інтрапрофесійної 

комунікації, мають бути скоординовані [11] та відо-

бражені в навчанні англомовного спілкування студен-

тів-медиків. Зокрема, пропонується [10]: 1) побудова 

занять з урахуванням принципу поступової складності 

опрацювання мовних і операційних одиниць; 2) вра-

хування закономірностей формування мовленнєвих 

умінь в говорінні; 3) раціональна організованість, що 

ґрунтується на серії комунікативних вправ; 4) враху-

вання повторюваності і циклічності навчального 

матеріалу; 5) контроль виконання вправ студентами. 

Навчання англомовного спілкування має здійсню-

ватись з урахуванням наступних лінгводидактичних 

принципів [12, с. 40–45]: 1) комплексність і взаємо-

пов’язаність навчання видів мовленнєвої діяльності; 

2) домінантність одного з видів мовленнєвої діяльнос-

ті на певному етапі навчання; 3) мета навчання впли-

ває на визначення пріоритету виду мовленнєвої дія-

льності; 4) поступовість та послідовність формування 

навичок і вмінь; 5) сприйняття видів мовленнєвої дія-

льності і як мети, і як засобу навчання; 6) розуміння 

тексту як основи будь-якого виду мовленнєвої діяль-

ності: діалог, аудіотекст, текст для читання, письмо-

вий твір; 7) багатство методичного апарату в кожному 

виді мовленнєвої діяльності; 8) використання техніч-

них засобів, новітніх технологій. 

Професійна комунікація лікаря може бути продук-

тивною за умови сформованості професійних комуні-

кативних навичок (дій, скерованих на забезпечення 

спілкування, що свідомо автоматизуються мовцем для 

подальшого функціонування у вигляді автоматизова-

ного способу виконання комунікативної взаємодії) та 

умінь (здатності здійснювати спілкування, вправності 

в комунікативній взаємодії, цілеспрямоване викорис-

тання комунікативних навичок, яке індивід набуває в 

процесі навчання та досвіду) [11, с. 101]. Формування 

вмінь англомовного ділового спілкування у майбутніх 

лікарів відбувається успішно, якщо забезпечувати 

професійно-комунікативну спрямованість процесу 

навчання, наявність позитивної мотивації, а також 

залучення студентів до активної професійно-орієнто-

ваної англомовної діяльності [10]. 

Отже, якісна мовна підготовка майбутніх лікарів 

неможлива без застосування сучасних освітніх техно-

логій, які передбачають використання інтернет-

ресурсів. Наприклад, сайт TED Talks / Technology, 

Entertainment, Design (http://www.ted.com/) містить ін-

формаційні, мотивуючі, навчальні лекції / виступи від 

експертів, що охоплюють різні сфери життя суспільс-

тва. У 2019 році сайт нараховував більше 3100 таких 

епізодів англійською мовою з субтитрами і перекла-

дами на 100 мов. Застосування цього інтернет-ресурсу 

в навчанні англомовного спілкування має значний 

дидактичний потенціал завдяки актуальності, автен-

тичності, інтерактивності, компетентності, доступно-

сті його матеріалів. Вони можуть бути використані як 

на початку заняття, щоб представити нову тему, так і 

після опрацювання певного лексичного / граматично-

го матеріалу, щоб заохотити студентів до подальших 

міркувань з представленням своїх ідей у вигляді про-

екту, презентації, есе або усного повідомлення. 

Мультимедіа є інформаційною технологією, що 

поєднує в одному програмному продукті текст, графі-
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ку, аудіо- і відеоінформацію, анімацію, являючи 

собою сукупність прийомів і методів обробки, збері-

гання та передавання аудіовізуальної інформації. У 

навчанні англомовного спілкування студентів-медиків 

використовуються наступні шляхи [2]: дистрибутив-

ний (доступ до навчальних матеріалів через певні 

цифрові ресурси), інтерактивний (взаємодія учасників 

з системою) та колаборативний (взаємодія учасників 

між собою). Мультимедійні технології також надають 

майбутнім лікарям вибір способів самостійного опра-

цювання навчального матеріалу і його подальшого 

представлення [8, с. 56]. 

Технологія змішаного навчання сприяє формуван-

ню ефективного процесу англомовного спілкування 

завдяки доступності, мобільності та інтерактивності її 

засобів. Ключовим аспектом змішаного навчання є 

дидактично доцільне поєднання використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій з традиційним 

аудиторним навчанням. Розроблений нами курс 

змішаного навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням реалізується як на заняттях, так у поза-

аудиторний час на платформі Moodle, що розміщена 

на порталі ЧНУ імені Петра Могили, і містить такі 

компоненти: аналіз цільової аудиторії; бажані резуль-

тати навчання; час доступний для навчання; зміст 

навчання; оцінка; контекст навчання. 

Використання технології подкастів у навчанні анг-

ломовного спілкування дає змогу зацікавити майбут-

ніх лікарів актуальною фаховою інформацією, стиму-

лювати їхню самостійну роботу і навчальну мотива-

цію, формувати мовленнєві уміння і навички. Подкас-

ти – це аудіоблоги або передачі, що викладаються в 

мережі у вигляді випусків, які можна завантажити на 

MP3-плеєр і слухати у зручний для користувача час. 

Це окремі файли або регулярно оновлювана серія 

файлів, що публікуються за однією адресою в мережі 

Інтернет. Слово подкаст (podcast) походить від слів 

iPod (mp3-плейер фірми Apple) і broadcast (широко-

форматне мовлення) [5, 178]. 

Г. Стенлі виділяє такі види подкастів: автентичні 

(authentic podcasts) – створені носіями мови, призна-

чені для навчання тих студентів, які мають середній і 

високий рівень англійської мови; створені викладачем 

(teacher podcasts) – розроблені викладачами для дося-

гнення визначених цілей в навчанні іноземної мови; 

створені студентом (student podcasts) – підготовлені 

студентами самостійно або за допомогою викладача; 

методичні (educator podcasts) – охоплюють питання, 

пов’язані з методикою викладання (містять методичні 

рекомендації, педагогічні технології і прийоми засто-

сування подкастів) [13]. 

Дослідники підкреслюють такі переваги навчаль-

них подкастів: актуальна тематика; загальнодоступ-

ність та безкоштовність; тривалість сюжетів; наяв-

ність текстів і розроблених завдань у форматі PDF; 

різнорівневість подкастів; джерело мовленнєвих 

кліше; щотижневі оновлення; урізноманітення ресур-

сів для дистанційного навчання; творча подача мате-

ріалу; ознайомлення з різними акцентами та варіанта-

ми англійської мови, розвиток фонетичних, лексич-

них та граматичних навичок [5; 13]. 

Технологія роботи з подкастами має певну послі-

довність у діях викладача та студентів: настанова і 

завдання; процес сприйняття та осмислення подкаста; 

завдання, які контролюють розуміння почутої інфор-

мації. Наприклад, на третьому етапі студентам-

медикам може бути запропоновано в діалогічній чи 

монологічній, усній чи письмовій формі обговорити 

зміст подкасту, висловити ставлення до нього, свою 

оцінку, розвинути одну з ідей, що була в подкасті, 

тощо. Тут аудитивні навички є опорою для говоріння 

та письма. Таким чином, майбутні лікарі одночасно 

засвоюють усі аспекти мови: фонетичний, лексичний, 

граматичний та комунікативний. 

Джерела подкастів, які ми використовуємо у 

навчанні англомовного спілкування майбутніх лікарів, 

можна умовно розподілити на 3 групи. По-перше, спе-

ціалізовані сайти присвячені вивченню професійної ан-

глійської мови медиків, зокрема, Hospital English 

(www.hospitalenglish.com); Medical English (www.medi-

calenglish.com); Englishmed (www.english-med.com). 

По-друге, це сайти, у структурі яких є окремий розділ 

для вивчення медичної англійської мови: Reading and 

Listening for Medical Workers (www.manythings. 

org/voa/health) by VOA Special English; Health Check 

(www.bbc.co.uk/programmes/ p002vsyw) by the BBC; 

Medicine 1, Medicine 2, Nursing 1, Nursing 2 (elt.oup. 

com) by Oxford English for Careers. По-третє, авторські 

подкасти, наприклад, ELLLO. English Language 

Listening Library Online (www.elllo.org). 

Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, навчан-

ня англомовного спілкування студентів медичних спе-

ціальностей має відбуватись з використанням сучас-

них освітніх технологій (зокрема, інформаційно-кому-

нікаційних, мультимедійних, подкастових, змішаного 

навчання) та інтернет-ресурсів. Запити держави і ро-

ботодавців, акцентування уваги на результатах про-

фесійної підготовки, динаміка лідерства також впли-

вають на освітній процес у закладах вищої освіти. 

Процес навчання англомовного спілкування має 

будуватись з урахуванням сучасних тенденцій розви-

тку медичної науки і забезпечувати готовність лікарів 

до професійної діяльності в умовах інформаційного 

суспільства, сприяти формуванню лідерської позиції 

студентів, створювати умови для їх професійного са-

мовизначення, саморозвитку і самореалізації. 
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