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Як і очікувалося, залежності між акцентуацією
та спеціалізацією студентів немає, за винятком кі-
лькості студентів, що перевищили контрольну
шкалу (шкала брехні): 20 випадків (40 %) серед сту-
дентів-медиків і 15 випадків (30 %) технічних
(p = 0,0698683). Кількість студентів зі змішаним те-
мпераментом — 9 (18 %) для студентів-медиків і
13 (26 %) для технічних (p = 0,617533). Також було
21 студент медичного факультету (42 %) та 14 сту-
дентів технічного факультету (28 %) з недиферен-
ційованим темпераментом (p = 0,65564).

Тип акцентуації вказує на слабкість характеру
і тим самим дозволяє передбачити фактори, які
можуть викликати психогенні реакції, що призво-
дять до дезадаптації. Тема потребує подальшого
поглибленого вивчення!

ВИКЛАДАННЯ ЛЕКСИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Мокрієнко Е. М.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Курс іноземної мови у медичному ВНЗ має
включати мовні потреби студентів, що стосують-
ся їхньої майбутньої професії, а саме використан-
ня англійської мови в такій професійній діяльності:

1) читання наукових праць,
2) вербальне спілкування з пацієнтами та ме-

дичним персоналом,
3) письмове медичне спілкування (написання

історій хвороби, направлень до спеціалістів, запов-
нення медичних документів тощо),

4) виступ доповідей та доповідей на міжнарод-
них конференціях.

Студенти-медики повинні вивчати спеціальну
лексику, оскільки це необхідно для розвитку всіх
навичок, необхідних для їх майбутньої роботи.
Вони повинні знати граматичні структури типові

для мови, яка використовується в їх професійній
діяльності. Майбутні лікарі повинні дізнатися, що
означають певні медичні терміни, як вони вжива-
ються та як вимовляються, як слова поєднуються
разом і поводяться як семантично, так і грамати-
чно, а також які слова слід використовувати в кон-
кретному контексті.

Основними методичними принципами викла-
дання нових слів є:

1) Слова мають бути представлені в контексті,
який показує, як вони вживаються.

2) Слова слід відпрацьовувати та закріплюва-
ти за допомогою різноманітних вправ, таких як:
заповнення пробілів, множинний вибір, катего-
ризація, надання синонімів, антонімів, колокацій,
словотворення.

3) Рецептивні завдання слід поєднувати з тво-
рчими.

4) Стратегія виведення значення слів із контекс-
ту є однією з незамінних стратегій, які викорис-
товуються при вивченні лексики.

5) Словникові вправи повинні пропонувати
нову інформацію, засновану на знаннях учнів з
основних предметів. Ці вправи повинні бути ціка-
вими та корисними.

РОЛЬ МЕТОДИКИ «СТАНДАРТИЗОВАНИЙ
ПАЦІЄНТ» У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ

СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
Лисенко А., Добровольський А.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Методика «Стандартизований пацієнт» віді-
грає важливу та зростаючу роль серед інструмен-
тів освіти, які використовуються для підготовки
фахівців сфери охорони здоров’я, надаючи альтер-
нативну можливість отримати клінічний досвід та
вдосконалити практичні навички із консультуван-
ня пацієнтів. Актуальність ще зростає у зв’язку з
певними викликами, що спостерігаються сьогодні,
насамперед із пандемією СOVID-19, коли обме-
ження унеможливлюють звичний робочий процес
студентів-медиків на навчально-лікувальних ба-
зах.

Викладання у іноземних студентів-медиків з
використанням методики СП має декілька особ-
ливостей. Серед них — аспект мови, релігійні та
культуральні відмінності. Постійно зустрічаючись
із цими викликами, ми розробляли оптимальний
алгоритм для подолання цих труднощів, який з
роками отримує ще більше позитивних викликів
як від учасників освітнього процесу, так і від ро-
ботодавців наших колишніх студентів, тепер —
одиниць систем охорони здоров’я різних країн.

Маючи досвід проведення занять за методикою
«Стандартизований пацієнт» із іноземними студе-
нтами протягом років,в якості дійсних членів між-
народної Асоціації Педагогів Стандартизованих
Пацієнтів ASPE, автори вважають за потрібне ви-
значити низку провідних питань, якби-то мовити
«найліпших практик», які є корисними для усіх
охочих впроваджувати у навчальний процес цей
корисний інструмент.
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Рис. 1. Значення p-value хі-квадрат тесту неза-
лежності напрямку університету та типу акценту-
ації
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Рис. 2. Значення p-value хі-квадрат тесту неза-
лежності напрямку університету та статі


