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У статті аналізується технологія відбору лек-
сичного корпусу як одиниць дидактичного тексто-
вого матеріалу для формування умінь самостійного 
читання (guided-unguided work) медичної літерату-
ри студентами-фармацевтами. Визначено базові 
критерії відбору англійської фармацевтичної лек-
сики (функціональність, уживаність, частотність, 
тематичність та врахування професійної сфери 
спілкування), які інтегрально корелюються із  зміс-
товими та процесуальними компонентами цільової 
робочої  програми навчання. 

Ключові слова: лексична одиниця, текст, крите-
рії відбору, самостійне читання, студенти-фарма-
цевти.

The paper presents the selecting technology of lex-
ical thesaurus with professional potential as units of 
the didactic textual materials for students-pharmacists 
self-directed reading skills (guided-unguided work) 
forming; grounded on the modern Ukrainian investiga-
tions analyzing and focused on the ESP teaching the key 
selected criteria of English pharmaceutical vocabulary 
(use and frequency, topicality, consideration of the pro-
fessional communication sphere, functionality), which 
integrally correlate with content and procedural com-
ponents of the partial working program teaching have 
been determined. Considered in the paper are: the for-
mation of lexical awareness in reading throughout three 
stages: introduction, whereby the students get acquaint-
ed with lexical units in and beyond the context, as well 
as develop their lexical consciousness; training, which 
promotes students’ automatic work with new vocabulary; 
application in the process of reading and speaking; the 
criteria for assessing the level of prospective pharma-
cists’ mastering professionally oriented English lexical 
competence in reading, the accuracy of understanding, 
the correctness of guessing the meaning of a lexical unit, 
the adequacy of usage. 

Key words: lexical awareness, skills, unit, text, in-
dependent study, assessment, criteria, students-pharma-
cists.

Постановка проблеми. Англомовну лексичну 
компетентність у читанні та говорінні (далі – АЛКЧГ) 
майбутніх фармацевтів визначено як здатність фахівця 
адекватно розуміти у ході читання та використовува-
ти в процесі говоріння лексичні одиниці, у тому чис-
лі термінологічні, з метою досягнення особистісно та 
професійно значущих комунікативних цілей. 

Серед складників іншомовної комунікативної 
компетентності фахівців будь-якої галузі чи не най-
важливішу роль відіграє лексична компетентність у 
читанні та говорінні, адже саме вона першочергово 
забезпечує отримання інформації із друкованих дже-
рел, успішну реалізацію цілей спілкування з інозем-
ними колегами, партнерами чи клієнтами.

Концептуальними ідеями досліджуваної пробле-
ми є положення комунікативно-когнітивного, рефлек-
сивного та інтегрованого підходів. Так, комунікатив-
но-когнітивний підхід забезпечує процес оволодіння 
АЛКЧГ, порівняння лексичних одиниць у різних мо-
вах (українській, латинській та англійській) з метою 
знаходження аналогій, що полегшує процес навчання, 
стимулює когнітивну активність студентів, вирішення 
реальних проблем та завдань професійного спілкуван-
ня. Інтегрований підхід зумовлює формування англо-
мовної лексичної компетентності у читанні та гово-
рінні інтегровано з дисциплінами фаху. Рефлексивний 
підхід реалізується шляхом цілеспрямованого форму-
вання рефлексивних умінь студентів, заохочення їх до 
рефлексивної самооцінки результатів власної діяльно-
сті, порівняння результатів самооцінювання з оцінкою 
викладача, забезпечення можливості самокорекції, 
створення умов для розвитку автономії студентів.

Із метою з’ясування результатів самооцінки сту-
дентами власних знань англійської фармацевтичної 
лексики ми провели опитування 141 студента на основі 
емпіричного методу наукового спостереження за про-
цесом навчання на кафедрі Буковинського державного 
медичного університету  та вивчення досвіду виклада-
чів (2019 р.). Так, 87% респондентів незадоволені рів-
нем володіння англійською мовою, 68% вказали з-по-
між труднощів читання – незнання лексичних одиниць. 
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Гіпотеза означеного дослідження ґрунтується 
на розгляді процесу вивчення англійської галузевої 
мови (ESР) як низки дидактичних кроків від мовних 
знань (language knowledge) до набуття умінь профе-
сійного читання (reading skill).

Мета дослідження – обґрунтувати контент фахо-
вого навчального матеріалу для оволодіння майбутні-
ми фармацевтами лексичними навичками самостійно-
го читання медичної літератури субмови «Фармація».

Зазначене вище зумовлює необхідність визначен-
ня таких завдань:

- проаналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні 
наукові джерела з досліджуваної проблеми;

- описати сутність технології набуття студента-
ми лексичних знань у межах спеціальності та мовної 
усвідомленості в процесі самостійного читання;

- за визначеними критеріями окреслити реалізацію 
відбору англійських фармацевтичних одиниць відпо-
відно до їх типології для укладання словника-мініму-
му з латинськими та українськими відповідниками.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Про-
блема розробки ефективної технології формування 
у студентів немовних вишів лексичних навичок са-
мостійного читання англійської фахової літератури 
є різноаспектною і була предметом наукових розві-
док багатьох українських та зарубіжних науковців. 
Сутність нашого розуміння навчання англійської 
мови професійного спрямування суголосна з інтер-
претацією означеного концепту вченими 60-х років 
ХХ століття, зокрема, термін «англійська мова за 
професійним спрямування» (ESP) повинен містити 
у собі структурний елемент «термінолект», який є 
термінологічним ядром певної професійної галузі, а 
його лінгвістичне втілення забезпечується терміно-
логічним тезаурусом – складовою соціального фа-
хового мовлення, у нашому випадку – професійного 
дискурсу. У той період було доведено інтегрованість 
лексичного тезаурусу й усного дискурсу J. Neu, 1986; 
J. Richards, 1976; вокабуляру та письма L. Selinker, 
1981; J. Swales, 2000; розгляду слів як структурних 
(будівельних блоків), на яких формується знання іно-
земної мови як другої (D. Seal); професійного лекси-
кон-читання (intensive & extensive reading) як засобу 
оволодіння навчаючим потенційним словником у 
контексті читання (D. Brown, 1974; F. Dubin, 1986). 

Автори О. І. Дуда, О. Ф. Кондратенко, Л. Г. Русал-
кіна трактують засоби оптимізації запам’ятовування 
лексики та її актуалізації шляхом навчання читанню 
як важливої частини когнітивної бази студентів, ство-
рення дійових програм комунікативного професійно-
го навчання в межах спеціальності (functional nature of 
communication), а також опису контенту відповідного 
навчального методу (a learning-centered approach), що 
спрямований на потреби студента (D. Bycina, 1985; 
T. Hutchinson & A. Waters, 1987).

Сучасні науковці Т. І. Горпінич,  В. С. Доля, 
Е. А. Долгая, Л. І. Черняк визнають важливу роль реа-
лізації формату контекстного навчання із різних сфер 
професійно-комунікативної діяльності майбутніх 
фармацевтів. О. М. Шамов обґрунтовує ідею, згідно 
з якою лексична компетентність є здатністю визнача-
ти контекстуальне значення лексичної одиниці, вста-
новлювати національний компонент у значенні слова 
[11, с. 98]. А. В. Палецька-Юкало розглядає лексич-
ну компетентність як здатність на основі засвоєних 
лексичних знань, сформованих лексичних навичок та 
лексичної усвідомленості розпізнавати та сприймати 
лексичну одиницю [10, c. 29].

Проте у вітчизняній методиці лише незначна кіль-
кість наукових досліджень присвячена розвитку мов-
леннєвої діяльності майбутніх фармацевтів.  Зокрема, 
Т. І. Горпініч запропонувала методику формування 
професійно орієнтованої англомовної компетентності 
у читанні майбутніх фармацевтів із урахуванням ін-
дивідуально-когнітивних стилів навчання [4, с. 223], а 
Н. Є. Шпак – методику навчання розуміння, вилучен-
ня та використання інформації з іншомовних джерел у 
монологічному висловлюванні майбутнього провізора.

Отже, нерозробленою залишається методика фор-
мування у майбутніх фармацевтів лексичної компе-
тентності в читанні та говорінні у процесі самостійної 
роботи. Зазначене вище і зумовлює актуальність обра-
ної теми.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науково- 
методичних джерел (К. Я. Кусько, Н. П. Жовтюк,  
Л. С. Бірецька, І. П. Задорожна, З. К. Соломко,  
Л. В. Крисак, А. М. Котловський, Л. Т. Русалкіна) 
та досвід роботи колективу кафедри іноземних мов 
Буковинського державного медичного університету 
(далі – БДМУ) дозволяє обґрунтувати власну експе-
риментальну траєкторію дидактичних дій самостій-
ного англомовного навчання професійного спряму-
вання студентів-фармацевтів з отримання лексичних 
знань та їх використання.

Логіка дослідження зумовила алгоритм її змісто-
вого складу: залежність структури від цілей навчання – 
впровадження базових знань загальної англійської 
мови – відповідність специфіки навчальних тем кон-
кретній професійній сфері – врахування їх лексично-
го наповнення, формату текстів, реальних типових 
ситуацій – розробка і коригування програми курсу 
залежно від змін у галузі та умов навчання.

Розроблена технологія передбачає три етапи фор-
мування англомовної лексичної компетентності в чи-
танні під час самостійної роботи: ознайомчий, який 
вводить нові лексичні одиниці, демонструє особли-
вості їх уживання; тренувальний – автоматизація дій 
студентів із новими лексичними одиницями на рівні 
слова, словосполучення речення, понад фразової єд-
ності; етап застосування – активізація на рівні тексту.

Розвиваючи ідеї дослідників щодо проблеми, 
виокремлюємо наступний контент лексичних знань: 
особливості лексичної системи іноземної та рідної 
мов; значення лексичної одиниці; правила її сполучу-
ваності, еквівалентність / безеквівалентність між тер-
мінологічними лексичними одиницями англійської та 
рідної мов; антоніми, синоніми, правила словотвору.

Серед процедурних виділяємо знання: як ужива-
ти, здійснювати морфемний аналіз та правильно спо-
лучувати вивчені лексичні одиниці [14, с. 70].

У науковій розвідці сучасних педагогів форму-
вання лексичних навичок читання трактується здат-
ністю реалізовувати синтезовану дію із сприйняття, 
розпізнавання і розуміння лексичних одиниць у тек-
сті [7, с. 24]. Репродуктивні навички І. П. Задорожна 
визначає як навички правильного вживання іншо-
мовних лексичних одиниць у різних ситуаціях з ура-
хуванням реєстру мовлення, а тренінг самостійного 
читання тексту із фаховим потенціалом обумовлює, 
за твердженням науковця, набуття рецептивних та ре-
продуктивних лексичних навичок [14, с. 69–75].

Процес пізнання лексичних знань передбачає ово-
лодіння лексичним матеріалом, складовою якого у 
контексті підготовки фахівців фармацевтичної галузі 
є терміни. Термінологічний пласт англійської лексики 
включає поняття, значення яких формуються у рамках 
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вербально-когнітивної ділянки різних типових взає- 
мовідносин, наприклад: фармацевт – постачальник; 
фармацевт – керівник підприємства; фармацевт – ко- 
лектив; фармацевт – фармацевт; фармацевт – поку- 
пець. В умовах іншомовного спілкування найактуаль-
нішими, на нашу думку, є взаємовідносини фармацевт – 
фармацевт, фармацевт – покупець, клієнт, а також 
фармацевт – постачальник.  Існують дані, згідно з яки-
ми, фармацевтичний ринок кожного року зростає на 
10-12 %. Відповідно швидкими темпами збільшується 
і споживання лікарських засобів. Упродовж десятиліт-
тя з’явилося понад 60% нових медичних препаратів та 
відбулось істотне оновлення навяних [4, с. 222–225]. 
Аналіз фахових текстів, на нашу думку, зумовив ви-
сновок, що, хоча в них зазвичай вживається значна 
кількість термінів, труднощі їх розуміння дещо пере-
більшені, оскільки невелика кількість термінів вима-
гає пояснення (наприклад, в коментарях), а більшість 
із них є інтернаціональними (наприклад, bacillus, virus, 
vitamin et al) і мають латинське походження.

Вивчаючи латинську мову, студенти опановують 
значну кількість термінів. За даними науковців, із 
2000 англійських медичних термінів 63 % становлять 
греко-латинські запозичення, причому латинських за-
позичень у три рази більше, ніж грецьких – 985 і 307 
одиниць відповідно. Таким чином, оволодіння лек-
сикою передбачає опору на латинські відповідники. 
Іншими словами, термінологія, яка засвоєна в проце-
сі вивчення латинської мови, є певною основою для 
оволодіння новою лексикою англійськоі мови. 

Перш ніж розглянути критерії відбору лексичного 
матеріалу, необхідно описати процедуру відбору термі-
нологічних одиниць. Керуючись загальнометодичними 
принципами відбору, які розроблені в повній мірі та пе-
ревірені з часом на практиці, лише доповнимо існуючі 
для вирішення завдань нашого дослідження. Процеду-
ра відбору термінологічних одиниць передбачає аналіз 
підручників для вивчення англійської субмови «Фар-
мація» стосовно лексичного матеріалу, словників, оці-
нювання фахових текстів щодо насиченості фармако-
логічними термінами, відібраними попередньо під час 
читання інших текстів у межах тем програми, у тому 
числі опрацьованих на аудиторних заняттях.

Дослідники (І. Л. Бім, Ю. І. Пассов, І. А. Попова, 
Л. І. Черняк, С. П. Шатилов) вказують, що одиницею від-
бору навчального матеріалу можуть бути словоформи, 

вільні і сталі словосполучення, речення, тексти для чи-
тання та говоріння. З урахуванням методичної класи-
фікації іншомовної лексики медичної сфери К. О. Ми-
трофанової, відібрані лексичні одиниці розділено на 
типологічні групи за критерієм подібності в англійській, 
латинській, українській мовах: графічної форми та од-
наковим значенням у трьох мовах (наприклад, barium 
↔ Barium ↔ барій); графічної форми у двох мовах 
(англійській і латинській чи англійській та українській) 
і однакові за значенням (наприклад, boron ↔ Borum ↔ 
бор) чи які мають компоненти, подібні в трьох мовах, 
що сприяють розумінню значення лексичної одиниці 
або її запам’ятовуванню (наприклад, caffeine sodium 
benzoate ↔ coffeinum-natrii benzoas ↔ кофеїн-бензоат 
натрію); лексичні одиниці, не подібні в трьох мовах за 
графічною формою, але однакові за значенням (напри-
клад, bile ↔ chole ↔ жовч) [5, с. 168]. Найлегшою для 
засвоєння є лексика, що належить до першої типологіч-
ної групи, оскільки основою для запам’ятовування слу-
гують відповідники в українській та латинській мовах.

 О. М. Бастрікова  для відбору лексики у навчанні 
мови фаху пропонує такі характеристики: частотність 
вживання слова та актуальність поняття; словотворчу 
цінність; ймовірність використання у подальшій ді-
яльності студента.

Професійну спрямованість, адекватність на-
вчального матеріалу цілям навчання, частотність, 
практичну необхідність, тематичність Л. Ф. Манякі-
на, Ю. О. Семенчук розглядають як важливі умови 
відбору фахової лексики.

Під критеріями відбору розуміємо вимоги, яким 
повинні відповідати обрані одиниці відбору. Проа-
налізуємо критерії відбору лексики у навчанні мови 
фаху, які виокремлюють сучасні дослідники, а саме: 
уживаності та частотності, тематичності, функціо-
нальності, наявності відповідника в латинській мові, 
врахування професійної сфери спілкування. Наведені 
критерії орієнтовані на здійснення їх засвоєння сту-
дентом на певному етапі навчання.

Критерій тематичності передбачає відбір профе-
сійної лексики згідно з тематикою, рекомендованою 
програмою. Зазначимо, що теми, котрі окреслюють 
відбір лексичних одиниць, ідентичні із темами для 
відбору фахових текстів. У статті (див табл.) наведе-
ні приклади лексичних одиниць, відібраних за тема-
ми «Лікарські рослини» та «Лікарські форми». 

Таблиця 
Приклади відібраних лексичних одиниць за темами

Ще одним критерієм, за яким  пропонуємо від-
бирати лексичні одиниці, є наявність відповідника 
в латинській мові. Такий відповідник часто полег-
шує запам’ятовування лексичної одиниці, оскіль-
ки на першому курсі студенти вивчають латинську 
мову.

Наведемо декілька прикладів лексичних одиниць 
та їх відповідників у латинській мові з укладено-
го нами словника-мінімуму: brilliant green → Viride 
nitens, ntis n → зеленка; bulb → bulbus, i m → цибулина; 

burdock → Arctium lappa, ае f → лопух; buttercup → 
Ranunculus, і m → жовтець et al.

 При відборі лексичних одиниць вважаємо важ-
ливим використовувати критерій урахування про-
фесійної сфери спілкування, оскільки тематикою 
дослідження передбачено формування лексичної 
компетентності в читанні та говорінні.

Критерій функціональності передбачає ряд ха-
рактеристик: сполучуваність лексичної одиниці, її 
семантичну, словотворчу цінність, багатозначність. 
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Ми повністю погоджуємося із твердженням А. Крав-
ченко, що в умовах формування лексичної компе-
тентності в читанні доцільно брати до уваги критерій 
сполучуваності, метою якого є добір лексики, що має 
високий коефіцієнт валентності слова у мовленні, 
звертати увагу на семантичний діапазон лексичної 
одиниці, який може змінюватися залежно від її спо-
лучуваності [9, с. 105].

Наступний критерій уживаності та частотності 
визначає необхідний обсяг відбору термінологічних 
одиниць (далі – ТО), який обумовлений тим, наскіль-
ки часто термін вживається у фахових текстах та си-
туаціях спілкування. При цьому, дотичною до нашого 
визнання є думка Ю. І. Пассова, що при відборі по-
трібно враховувати не глобальну частотність, а частот-
ність для вирішення мовленнєвого завдання [6, с. 39]. 
Дослідники обґрунтовують різну кількість ТО. Так, 
Й. М. Берман доводить, що 200 одиниць спеціальної 
термінології є оптимальною для розуміння фахового 
тексту [2, с. 232], Н. Г. Вишнякова – 720 ТО [3, с. 16], 
а в укладеному Ю. О. Семенчуком словнику-мінімумі 
для студентів-економістів відібрано 434 лексичні оди-
ниці [8, с. 81]. Екстраполюючи точку зору дослідників, 
зосереджуємося на ідеї авторів, що кількість лексич-
них одиниць зумовлюється достатністю для розуміння 
професійних текстів та спілкування у межах тематики.

Таким чином, аналіз сучасних досліджень, про-
фесійних потреб майбутніх фармацевтів, проведене 
опитування студентів та викладачів, вивчення спеці-
алізованих підручників дали можливість визначити 
предметний зміст навчальної траєкторії викладан-
ня англійської мови із фаховим потенціалом, певні 
критерії добору дидактичного матеріалу для набуття 
лексичних знань самостійного читання з урахуван-
ням специфіки, типології ТО фармацевтичної галузі, 
психологічні особливості їх засвоєння.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, у статті проаналізована технологія фор-
мування в майбутніх фармацевтів умінь самостійного 
читання фахової літератури, що забезпечує автомати-
зацію дій студентів із новими лексичними одиниця-
ми на рівні слова, словосполучення, речення, понад 
фразової єдності та активізацію форм роботи на рівні 
тексту. Технологія  призначена для впровадження у 
межах дисципліни «Англійська мова». Суб’єктом 
навчання є студенти, які здобувають освіту за спеці-
альністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

Нами виділено покрокові етапи оволодіння лек-
сичними знаннями: презентація тематичного блоку 
лексичних одиниць, їх типологія, порівняння в трьох 
мовах, розуміння, запам’ятовування, комбінування 
між собою, їх вживання для реалізації студентами за-
вдань самостійного читання. Крім того, обґрунтовано 
критерії відбору іншомовної лексики медичної галузі, 
наведена процедура їх відбору, в результаті якої було 
відібрано 750 термінологічних одиниць для опрацю-
вання як в аудиторії, так і в процесі самостійної ро-
боти, що увійшли до словника-мінімуму англійської 
фармацевтичної термінології з латинськими та україн-
ськими відповідниками (2019 р.) [15, с. 237–259]. 

Наступним нашим кроком є методична класи-
фікація відібраних лексичних одиниць, яка повинна 
бути врахована при створенні підсистеми вправ.
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