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Полтавський державний медичний університет 
Досліджено особливості формування діалогічного мовлення студентів-іноземців у медичному виші. Оскільки 
методика української мови як іноземної ще недостатньо вивчена, з’ясовуються особливості, форми й методи 
роботи з діалогами.  
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The article investigates the peculiarities of the formation of dialogic speech of foreign students in medical higher educa-
tion. The authors determine that the methodology of Ukrainian as a foreign language is still insufficiently studied, clarifies 
the features, forms and methods of working with dialogues. 
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Українська мова як іноземна викладається в медичних вишах центрального регіону України порівняно недав-
но, тому методика її вивчення перебуває на етапі активного дослідження. Потрібні нові підходи, пов’язані з про-
цесами пізнання, розуміння, комунікації. Викладач має дати іноземному здобувачу освіти, який вивчає нерідну 
мову, що дуже відрізняється від рідної, поняття про особливості мовлення, процес комунікації, ознайомити з фо-
нетичними, орфоепічними, графічними й граматичними нормами української мови. Завдання викладача медично-
го вишу – навчити майбутніх лікарів мови іноземної, тобто з’ясувати основні правила функціонування мови, яка 
зовсім незнайома для студента. Це означає навчити не лише мінімальному лексичному запасу й основним пра-
вилам читання й письма, а й базовим принципам складання слів у словосполучення, фрази, особливостям зв’язку 
слів у реченнях [10, с. 210-211].  

Особливо складним це завдання стає на двомовній території, де студентам-іноземцям буває важко зрозуміти, 
якою ж мовою спілкуються носії мови, що нерідко говорять змішаною мовою. Саме викладач має бути бездоган-
ним носієм мови. Нам імпонує точка зору вже згаданих авторів про те, що викладач має щонайменше користува-
тися мовою-посередником. Для цього необхідно застосовувати всі можливі аудіовізуальні засоби, міміку, жести, 
творчий потенціал [10, с. 212-213].  

Серед методів викладання української як іноземної вчені-методисти вирізняють такі: граматично-перекладний, 
зіставний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, комунікативний [1, с.64]. Нами частково використовуються вказані 
вище методи.  

Метою нашого дослідження стали формування діалогічного мовлення в процесі вивчення української мови як 
іноземної, форми й види діалогів, особливості їх використання. 

Знання української мови дає змогу студентам здобувати не лише мовні, а й соціокультурні знання, краще ро-
зуміти менталітет українців, їхню культуру, ставлення один до одного, опановувати неформальний стиль спілку-
вання. На початковому етапі вивчення української мови, коли студенти вже засвоїли деякі фонетичні, графічні, 
орфоепічні норми української мови, студентам-іноземцям необхідно дати поняття про діалогічне мовлення. Ми 
приєднуємось до точки зору Г. Іванишин, яка вважає, що метою навчання професійно зорієнтованого діалогічного 
мовлення є формування комунікативної компетенції іноземних студентів, що передбачає володіння нормами су-
часної української літературної мови, фаховою термінологією, вербальними й невербальними засобами спілку-
вання й культурою професійного мовлення [2, с. 137]. Уже з перших занять практикується вираження власних ду-
мок, суджень, запитань у спонтанних ситуаціях. Заняття може починатися з незапланованих темою заняття запи-
тань: «Як ваші справи? Як ви провели вихідні? Що ви робили вчора ввечері? Ви дивитесь телевізор? Які передачі 
ви дивитесь?» Обов’язково звертаємо увагу на вивчення етикетних формул вітання, прощання, звертання до ви-
кладача, прохання, вибачення за запізнення тощо.  

Безпосередньо перед ознайомленням із діалогом викладач дає визначення діалогу, говорить про те, що будь-
який діалог складається з окремих висловлювань (реплік), сукупність реплік називають діалогічними єдностями – 
ДЄ. У своїй роботі зі студентами ми використовуємо найпоширенішу класифікацію В.В. Черниш (інтернет-
ресурси): 

1) діалог-розповідь; 
2) діалог-домовленість; 
3) діалог-обмін враженнями, думками; 
4) діалог-обговорення/ дискусія. 

Відома й інша класифікація діалогів: вільні та стандартні, або типові (О.М. Соловова). 
Монологічне мовлення засвоюється студентами набагато пізніше. Елементи монологічного мовлення засвою-

ються вже в кінці першого року навчання, повніше цей вид мовлення буде опанований на другому році навчання. 
На третьому й четвертому роках навчання він перейде в професійну площину, де домінує навчання комунікації в 
навчально-професійній і професійній сферах. 

Формування діалогічного мовлення починається з простих запитань-відповідей:  
– Як тебе звати? 
– Хто ти? 
– Звідки ти приїхав (-ла)? 
– Скільки тобі років? 
–Де ти навчаєшся? 
–На якому факультеті ти навчаєшся? 
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–На якому курсі?  
Перед початком кожного заняття ми пропонуємо студентам відповісти на запитання: «Яка сьогодні дата? Який 

сьогодні день? Яка погода зараз?» Ці запитання розширюються згодом – відповісти на запитання про сім’ю, про 
свою країну, про інші країни, про Україну, традиції українців, національні свята, страви, одяг. У цьому напрямі до-
цільно користуватися навчальними посібниками, виданими викладачами нашої кафедри, – «Читаємо українсь-
кою» [7] і «Знайомтеся: Полтава» [8]. Усі тексти в них, крім обов’язкового лексичного мінімуму, мають додаткові 
завдання, пов’язані з формуванням діалогічного мовлення.  

На наступному етапі викладач переходить до читання діалогів відповідно до теми заняття («У магазині», «У 
банку», «На пошті», «У деканаті», «В університеті», «Види транспорту», «Тваринний і рослинний світ», «Цікаві мі-
сця моєї країни», «Географічне положення України», «Цікаві міста України» та ін.) і діалогів, пов’язаних зі здоро-
вим способом життя, згодом – діалогів на суто медичні теми. Граматично спрямованим завданням є постановка 
запитань за допомогою питальних слів чий, чия, чиє, чиї, відновлення відсутніх запитань або відповідей, напри-
клад: 

Поставте запитання до підкреслених слів.  
1. Це моя сім’я. (Чия це сім’я?)  
2. Це його книжки. (Чиї це книжки?) 
3. Тут їхня кімната. (Чия тут кімната?) 
4. Там її гроші. (Чиї там гроші?) 
5. Його костюм удома. (Чий костюм удома?) 
6. Наша мама – домогосподарка. (Чия мама домогосподарка?) 
7. Їхні батьки – інженери. (Чиї батьки інженери?) 
8. Це твоє місто. (Чиє це місто?) 
Напишіть запитання, на які подано ці відповіді.  
– ...? – Мене звати Тамара Іванівна (Як вас звати?).  
– ...? – Мене звати Оля (Як тебе звати?). 
– ...? – Його звуть Іван (Як його звуть?) 
– ...? – Її звати Алла (Як її звати?). 
Як бачимо, ці завдання спрямовані на вироблення навичок засвоєння граматичних форм займенників і пита-

льних слів. Далі, на другому році навчання, діалоги ускладнюються за лексичним наповненням і граматичними 
формами. Наприклад: 

«Осман: – Привіт, друзі! Давно не зустрічалися. Та хіба можна забути наше навчання на підготовчому відді-
ленні в університеті економіки та торгівлі. А зараз де ви навчаєтесь? 

Ібрагім: – Ми з Тахою вступили на архітектурний факультет національного технічного університету. Вчитися 
дуже важко, але цікаво. 

Таха: – О! Я в захваті й від будівлі цього університету. Однокурсниця розповідала мені, що це історична спо-
руда Інституту шляхетних дівиць, яка була збудована в стилі ампір ще в ХІХ столітті. Це, напевно, найстаріший 
заклад вищої освіти в Полтаві. 

Осман: – А ви бачили будівлю національного педагогічного університету? Теж не нова споруда. Їй понад 100 
років. Колись тут була Друга чоловіча гімназія. Нас запрошували туди на вечір східного мистецтва, де ми читали 
вірші арабською мовою. Які там гарні дівчата здобувають професію вчителя! 

Ібрагім: – Османе, а де ти навчаєшся зараз? 
Осман: – Я обрав медичний університет. Професія лікаря дуже престижна. Навчання відбувається не лише в 

головних корпусах, а й у лікарнях міста. Доводиться дуже багато працювати» [8]. 
Ускладнені завдання – складання діалогів на різні теми. Наприклад:  
1. Ви збираєтесь відвідати Індію вперше. Попросіть друга розказати про неї. Запитайте про континент, 

океан, прапор, релігію. 2. Ви познайомилися з новим другом – іноземним студентом. Розкажіть другові про 
свою країну. Запитайте в нього про море,океан, гори, мову його країни. 

Складіть діалоги в таких ситуаціях, уживайте нову лексику.  
1. У вашого друга виникла алергічна реакція. Запитайте, яка причина її виникнення. 2. У вашої подруги, яка 

живе у великому місті, проблеми зі слухом. Запитайте, яка причина цього. 
Отже, роботу над діалогічним мовленням необхідно починати вже з перших занять з української мови як іно-

земної. На третьому й четвертому роках навчання вона не припиняється, а дещо ускладнюється і переходить у 
професійне мовлення: розмова лікаря й пацієнта, лікаря й родичів, розмова колег між собою. Важливо пам’ятати, 
що головне – комунікативні навички, що спираються на знання правил написання, відмінювання слів. Викладач 
має вчити усному діалогічному мовленню, яке є основою професійної комунікації майбутніх лікарів. Особливо це 
важливо в сучасних умовах, коли відповідальність лікарів за життя людей украй висока. Тому питання про культу-
ру професійного мовлення медиків стоїть дуже гостро. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЗВОРОТНИЙ БІК ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ  
Й ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

Коковська О.В., Міщенко І.В., Павленко Г.П., Юдіна К.Є. 
Полтавський державний медичний університет 

В умовах світової пандемії й виникнення інших надзвичайних обставин дистанційна форма навчання 
студентів-медиків має право на існування як альтернативна форма навчання. У статті розглянуто певні ас-
пекти зворотної сторони процесу передачі й засвоєння знань в умовах дистанційної форми навчання 
студентів-медиків. 
Ключові слова: медична освіта, дистанційне навчання, пандемія, компетентність. 
In the context of a global pandemic and the emergence of other emergencies, distance learning of medical students has 
the right to exist as an alternative form of learning. The article considers certain aspects of the reverse side of the proc-
ess of transfer and acquisition of knowledge in terms of distance learning of medical students. 
Key words: medical education, distance learning, pandemic, competence. 

Навчання фахівців високого рівня – найважливіше завдання, яке ставиться перед медичними закладами 
вищої освіти. До формування студентів медичних вишів як професіоналів високого рівня висувають низку вимог. 
Серед основних – професіоналізм, ініціативність, творчий підхід, конкурентоспроможність [7]. Навчання в ЗВО 
медичного спрямування має формуватися в умовах, які сприяють забезпеченню гарантій суттєвих широких мож-
ливостей на ринку трудових відносин, успішного професійного зростання. Перед освітніми установами медичного 
спрямування сформовано завдання створення умов для високоякісної глибокої освіти в поєднанні з комплексом 
наукових досліджень. Рівень освоєння компетенцій випускниками медичного вишу дозволяє здійснити вибір будь-
якої лікарської спеціальності, спеціальності викладача чи науково-дослідного спрямування [9]. 

В освітньому середовищі задані вектори визначають активацію клінічного мислення студентів, в основі якого 
лежать численні міждисциплінарні взаємодії при засвоєнні знань. Студент-медик має охопити дуже великий обсяг 
знань із різних дисциплін у межах навчальної програми, уміти адекватно використовувати ці знання. Також у рам-
ках освітнього процесу актуальним стає опанування навичок науково-дослідної роботи. Сьогодні в основу вив-
чення програмних дисциплін покладено поєднання різних форм подачі навчального матеріалу. Використання 
численних комп'ютерних технологій, дистанційних форм навчання сприяє підвищенню якості освіти[1;5;8;11;12]. 

Умовами успішного професійного зростання й розвитку студента-медика стають самостійність, висока 
організованість, самокритичність. Важливу роль у цьому процесі відіграє атмосфера психологічного комфорту, 
яка має оточувати студента. Тому однією з основних цілей сучасної освіти можна назвати формування відносин 
гуманізму й добра в колективі, в основі яких лежить успішна колективна взаємодія викладача і студента. Така 
взаємодія має ґрунтуватися на засадах професійно-корпоративної етики, суспільної культури. Умови навчання в 
психологічному комфорті формують позитивний настрій студента, визначають його взаємини з однокурсниками, 
викладачами, пацієнтами. Прогресивний розвиток студента-медика визначається методиками виховання й нав-
чання, які мають повністю розкривати особливості студентів (індивідуальні, вікові, характерологічні). У такому разі 
навчання в ЗВО успішно формуватиме моральну і професійну складові майбутніх лікарів [13;14]. 

Медична освіта – одна з небагатьох, яку не можна отримати заочно. Однак, як бути, якщо всьому світу кинуто 
виклик масштабною пандемією Covid - 19? Не можна ж зупинити навчальний процес. Тому керівництвом медич-
них ЗВО було ухвалено рішення про активне впровадження в педагогічний процес дистанційних форм навчання 
(з урахуванням забезпечення безпеки студентів і викладачів, профілактики інфекції) [2;3]. 

Тепер, згадуючи події як мінімум річної давності, ми розуміємо, що підготовка відеолекцій, переведення тесто-
вих завдань у електронну оболонку, нарешті, сама ідея дистанційного навчання стали глобальним інноваційним 
проєктом у системі медичної освіти, провідна мета якого полягала у створенні smart-education [10]. 

Розумна освіта (smart-education) передбачає перенесення освітнього процесу в цифрове середовище. Неза-
перечна перевага smart-технологій полягає в наданні здобувачам освіти можливостей здобувати знання скрізь і 
завжди, в індивідуальному режимі й обсязі. Поряд із вагомими перевагами «розумна освіта» має і свої недоліки, 


