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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

(Методика викладання мови та літератури) 

 

ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОГО НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ 

НА ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Як відомо, в університеті навчання здійснюється за освітньо-

професійними та далі – освітньо-науковими програмами. Третій, освітньо-

науковий рівень передбачає навчання за програмою, яка дозволить по 

завершенні курсу та представлення наукової праці претендувати на 

присудження  відповідного наукового ступеня (доктор філософії). 

 На цьому етапі вищої освіти важливим є вдосконалення навичок 

володіння  іноземною мовою. Це є вищий для фахівця  рівень, який базується 

на знаннях, здобутих  упродовж  вузівського курсу, і розвиває та вдосконалює 

вже вироблені мовленнєві навички.  

 При роботі з удосконалення навичок володіння англійською науковою 

мовою актуальним є принцип безперервної післядипломної освіти, оскільки з 

огляду на інформаційний та науково-технічний спалах, найважливішим для 

якісного функціонування сучасного фахівця стає постійне оновлення та 

розширення його професійних знань, що невід’ємно від досконалого 

опанування іноземною, зокрема англійською, мовою.  

            Значний лінгвометодичний інтерес становить пошук шляхів оптимізації 

процесу викладання іноземної мови спеціалістам, зокрема, в межах вищої 

медичної освіти. Переважну частину навчального матеріалу на цьому етапі 

можна визначити як реально корисний для професійної діяльності  фахівця-

медика, зокрема при роботі з аутентичною науковою літературою, опрацюванні 

інформації з Інтернету,  публікуванні власних матеріалів тощо [ 1, 4, 6 ].  

            Одним із важливих складників роботи зі здобувачами наукового ступеня 

є навчання науковому мовленню. На перший план виступає взаємозв’язок  між 

такими видами активності, як анотування, реферування, професійно 



компетентне володіння чужомовною термінологією як загальномедичною, так і 

в сфері  власних фахових інтересів в окремій мікротерміносистемі [ 4,  6 ].  

          Основним завданням такого курсу іноземної мови для науковців-медиків 

є мовна підготовка висококваліфікованих, грамотних спеціалістів нової 

генерації, які володіють іноземною мовою у професійній сфері, що дозволяє їм 

мати незалежний інтелектуально-творчий потенціал у своїй фаховій діяльності. 

Тому велику увагу приділяють навчанню володінню іноземним науковим 

мовленням як засобом професійного спілкування,  усного й писемного.  

          Моделлю усної форми  спілкування, з погляду концепції професійно-

орієнтованого навчання, є наукова бесіда [ 5 ], при якій важливо правильно і 

чітко сформулювати комунікативне завдання [ 2 ], що імітує мовленнєві 

функції, які в реальному науковому спілкуванні задаються самою ситуацією. 

Професійно-орієнтований мовленнєвий матеріал для навчання спеціалістів-

медиків у процесі їх організованої активної діяльності добирають із 

урахуванням комунікативного завдання, професійної тематики, лексико-

граматичного матеріалу, зокрема, термінологічного словникового запасу. 

          Відповідно до мети, вихідним при доборі мовленнєвого матеріалу є 

ситуативно-тематичний принцип, що сприяє розвитку комунікативної 

компетенції і виявляє  ставлення спеціалістів-медиків до навчального матеріалу 

[ 2, 4, 5 ].  

 Поступово фахівець переносить мовленнєвий досвід із знайомих ситуацій 

у незнайомі, що дозволяє йому об’єктивізувати мовні засоби шляхом їх певної 

стереотипізації, ототожнення з перетворенням особистісного смислу в мовне 

значення [ 2, с. 24 ]. 

         Роль писемної комунікації у сучасному світі надзвичайно важлива, 

особливо у науковій фаховій сфері. Загальною комунікативною метою при 

навчанні фахівців  іноземної мови вважають вироблення у них навичок 

письмового наукового мовлення, яке представляє продуктивну, а не 

репродуктивну діяльність [ 3, с. 206 ], що взагалі становить завдання                                                                                                      

вищої освіти [ 6 ].   



         Так, у сучасних лінгвометодичних концепціях  навчання іноземної мови у 

вищих закладах 1-2-го рівнів та, особливо, 3-го рівня вищої освіти розглядають 

як важливу складову частину загальної підготовки спеціаліста. Вивчення 

іноземної мови   стає  ефективнішим, якщо воно професійно спрямоване 

відповідно до конкретних потреб інформаційно-комунікативного забезпечення 

даної спеціальності і допомагає глибше її засвоїти.  

Важливим є навчити фахівців-медиків аналітичній та синтетичній 

чужомовній мовленнєвій діяльності в науковій сфері (напр., аналізувати 

оригінальну іноземну літературу зі спеціальності  з метою накопичення 

необхідної фахової інформації, яку можна застосовувати у професійній та 

науковій активності, зокрема, синтезувати – створювати власні праці наукового 

характеру –  статті, доповіді, реферати, анотації тощо).  

Навчання іноземного наукового мовлення є одним із значних аспектів 

вищої освіти фахівців-медиків, „узагальнення та систематизація мовленнєвих 

явищ є тією фактичною метою, до якої веде учня викладач” [ 2, с. 24 ], зокрема 

в питаннях вибору термінологічних одиниць з активного і пасивного запасу, 

окресленні спеціального словника, необхідного для передачі певної фахової 

інформації.          

          Ефективність засвоєння навичок іноземного наукового мовлення 

безпосередньо пов’язана з оптимальним  відбором викладачем тематики для 

читання літератури зі спеціальності, добором типових структурних компонентів 

висловлень, специфічних для наукового стилю в конкретній медичній галузі, 

визначенням обсягу спеціальних текстів для використання на аудиторних 

заняттях і для самостійної роботи.  

Слід підкреслити також, що для описуваного етапу навчання дуже 

важливою є висока кваліфікація та спеціалізація у медичній тематиці викладача 

іноземної мови, що дозволяє йому адекватно й на достатньому рівні керувати 

різноманітними дидактичними процесами на основі іншомовних 

вузькоспеціальних медичних текстів. 



            Для нинішнього етапу  розширення міжнародного співробітництва в 

галузі медицини пріоритетним напрямком у викладанні англомовної 

термінології є засвоєння навичок здобуття інформації в чужомовних наукових 

фахових  джерелах із метою подальшого застосування її в науковій та 

практичній діяльності [ 1 ].Таким чином інтенсифікується процес читання 

спеціальних текстів іноземною мовою  та виробляється додатковий стимул у 

навчанні англійської мови фахівців-медиків.  

Отримані знання актуалізуються в різних контекстах і видах мовленнєвої 

діяльності: створенні статей, доповідей на конференціях, анотуванні, тезуванні  

та реферуванні, а також перекладах наукових текстів та окремих речень з 

англійської мови рідною та навпаки.           

           Ще одним із шляхів підвищення ефективності процесу навчання є 

збільшення часу для самостійної роботи, яка виконує функції навчання і 

контролю. Моделювання цієї роботи передбачає вироблення в слухачів 

алгоритму самостійного опрацювання фахової літератури та використання 

словників. 

           У раціональному керуванні процесом навчання чужомовного  наукового 

мовлення важливе місце посідає система контролю (тестовий контроль) для 

визначення ступеня комунікативної компетентності. Такі тести повинні 

оптимально і цілеспрямовано відображати контрольований матеріал в системі 

завдань відповідного рівня складності та в межах відповідних часових 

параметрів виконання тесту.  

          Отже, навчання іноземного наукового мовлення фахівців-медиків для 

професійного спілкування,  усного й писемного дозволяє за допомогою мовної 

підготовки  розвивати фахові знання  та формувати творче мислення, здатність 

спеціалістів активно самостійно сприймати нову фахову інформацію та  

висловлюватися іноземною мовою. 
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