112

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 4

УДК 371.32

А.Г. Гыйлемшина
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТЫ СТУДЕНТЛАРЫНЫҢ
ТАТАР ТЕЛЕНДƏ КОММУНИКАТИВ
КОМПЕТЕНЦИЯЛƏРЕН ФОРМАЛАШТЫРУ
Статья рассматривает проблему формирования коммуникативных компетенций у студентов медицинского вуза на татарском языке. Разработка и систематизация медицинской терминологии, сбор анамнеза у пациентов на татарском
литературном языке для будущих врачей остается актуальным вопросом на сегодняшний день.
Ключевые слова: татарский язык, коммуникативная культура, медицинская терминология, методика обучения, диалог.
The article examines the problem of the formation of communicative competencies among students of a medical university in the Tatar language. The development
and systematization of medical terminology, the collection of anamnesis from patients
in the Tatar literary language for future doctors remains an urgent issue today.
Keywords: Tatar language, communicative culture, medical terminology,
teaching methods, dialogue.

М

едицина университетында укучы студентларның татар телендə
авырулар белəн аралашу тəҗрибəсе бөтенлəй юк диярлек. Татар
теле дəреслəрендə шул юнəлештə студентларның коммуникатив күнекмəлəрен үстерү өлкəсендə максатчан эш алып барыла.
Соңгы елларда югары һөнəри белем бирү системасында җитди
үзгəрешлəр күзəтелə. Югары медицина уку йортларының медицина
учреждениелəре – поликлиникалар, хастаханəлəр белəн элемтəлəре
киңəю күзəтелə. Бу медицина юнəлеше белəн бəйле өстəмə белем
бирүче көллиятлəргə дə, махсус уку йортларына да кагыла.
Шуны да билгелəп үтəргə кирəк: сəламəтлек саклау өлкəсендə
Россия Федерациясе законнары нигезендə укыту рус телендə алып
барыла. Колледжлар һəм югары уку йортларын тəмамлаучылар рус
телен, рус терминологиясен яхшы белəлəр, Татарстан Республикасының дəүлəт теллəренең берсе – татар телендə медицина терминологиясен өйрəтү бары тик бер семестр күлəмендə генə каралган. Бу
проблема медицина оешмасында практика узучы студентларның авырулар белəн рус һəм татар теллəрендəге əңгəмəсе яки сораштыруы
вакытында аеруча сизелə, аларның махсус медицина терминологиясен белмəүлəре күзəтелə.
Əлеге проблеманы хəл итү максатыннан һөнəри терминологияне өйрəтү юнəлешендə студентлар өчен заманча укыту һəм методик
əсбаплар булдыру зарурлыгы көн тəртибенə чыкты. Газета-журнал
битлəрендə урын алган материалларда медицина терминнарының
русча-татарча вариатларын куллану очраклары күзəтелə, лəкин алар
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теге яки бу мəкалə, монография контекстында гына бирелə. Шуннан
чыгып, медицина вузлары, көллиятлəр студентлары, яшь табиблар
өчен, əлеге терминнарны өйрəтү максатыннан, методик кулланма булдыру ихтыяҗы барлыкка килде.
Татар медицина терминологиясенə борынгы чорларда ук нигез
салына башлый. Р.Р. Шəмсетдинова үзенең «Татар телендə медицина
терминологиясе» дип аталган хезмəтендə татар медицина терминологиясенең үсешен түбəндəге чорларга бүлеп карый: 1) Беренче этап –
Х гасырдан ХIХ гасырның икенче яртысына кадəр; 2) икенче этап –
ХIХ гасырның икенче яртысыннан алып 1920 елга кадəр; 3) өченче
этап – 1920 елдан алып 1950 елга кадəр; 4) дүртенче этап – 1950 елдан алып 1980 еллар ахырына кадəр; 5) бишенче этап – 1990 еллар
башыннан алып бүгенге көнгə кадəр [Шамсутдинова, б. 10]. Бу өлкəдə татар галиме һəм мəгърифəтчесе Каюм Насыйриның роле бик
зур. Ул беренче булып татар телендəге медицина терминологиясенə
нигез сала. Гади халыкка аңлаешлы булмаган күп кенə гарəп-фарсы
терминнарын татарчага тəрҗемə итə [Шамсутдинова, б. 7].
Татарстан Республикасында фəнни-педагогик кадрлар белəн
тəэмин итү ихтыяҗы арткан чорда, татар телендə дəреслеклəр, уку
ярдəмлеклəре һəм белешмə əдəбият булдыруның объектив зарурлыгы туа. Аерым тармаклар, шул исəптəн медицина буенча да терминологиянең фəнни нигезлəнгəн системасын эшлəү бурычы куела. Шул
максаттан Казан дəүлəт медицина университеты укытучылары көче
белəн рус телле студентлар өчен «Рус-татар медицина сөйлəшмəлеге» – уку əсбабы (Л.М. Мөхəррəмова, Л.И. Фидаева), «Клиник практикага əзерлек: югары һəм урта медицина уку йортларының татар
телен камиллəштерүче төркем студентлары өчен уку-укыту кулланмасы» (Р.М. Əмирова, В.Т. Балтаева), «Медицина терминнарының кыска
рус-татар мəгънəле сүзлеге» (М.М. Миңнебаев), «Сəламəтлек саклау
хезмəткəрлəре өчен кыска рус-татар сүзлеге» дөнья күрə.
Югары медицина уку йортын тəмамлаучы яшь табибның коммуникатив культурасы югары дəрəҗəдə булу аның һөнəри эшчəнлек
системасында үз урынын билгелəүдə зур роль уйный. Табиб эшчəнлегендə коммуникатив культура ни өчен əһəмиятле соң? Чөнки аның
нигезендə врач белəн пациент арасындагы диалог рəвешендə аралашу
ята. Əмма, тəҗрибə киресен күрсəтə: пациентның ярты шикаяте əйтелми, еш кына табиб пациентның авыруы турында тиешле дəрəҗəдə
мəгълүмат ала алмый. Татар телен гадəти сөйлəм теле дəрəҗəсендə
начар белү, медицина терминологиясен начар үзлəштерү һəм башка
факторлар яшь табибка профессиональ юнəлештə ышанычлы хəрəкəт
итəргə, авыруга дөрес диагноз куярга мөмкинлек бирми.
Шуңа күрə башлангыч курсларда студент-медикларның коммуникатив культурасын формалаштыру, сөйлəм күнекмəлəрен булдыру
аеруча актуаль, чөнки нəкъ менə шушы чорда гуманитар дисциплиналарны, шул исəптəн чит тел буларак, татар телен өйрəнү процессында гомуммəдəни əзерлек алып барыла, студентларның белем даирəсе
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киңəя, ə бу, үз чиратында, аларның коммуникатив күнекмəлəрен
үстерүгə уңай йогынты ясый.
Моннан тыш, «Авыру белəн əңгəмə (Диалог с больным)» татар
телендə «Дəвалау эше» югары белем бирү программасы буенча белем
алучы медицина югары уку йортлары студентлары өчен төзелгəн методик əсбап түбəндəге актуаль проблемаларны хəл итəргə мөмкинлек
бирə: югары уку йортлары студентлары өчен татар телендə профессиональ медицина терминологиясен системалаштыру, медицина терминологиясен өйрəнүдə студентлар очрашкан кыенлыкларны ачыклау,
татар əдəби телендə заманча медицина терминологиясен гамəли куллануга өйрəтүнең оптималь программасын билгелəү, югары һөнəри
белем бирү системасында татар теле дəреслəренең нəтиҗəлелеген
күтəрү кебек актуаль мəсьəлəлəрне хəл итəргə ярдəм итə.
Безнең игътибар медицина терминологиясен булдыру һəм системалаштыруга, татар телен начар белгəн студентлар һəм булачак табибларга анамнез җыю вакытында дөрес диагноз кую өчен тиешле
күнекмəлəр булдыруга юнəлдерелгəн иде.
Булачак табиб пациент белəн аның туган телендə аралашырга,
аңа хөрмəт белəн карарга тиеш.
Югарыда санап үтелгəн нигезлəр күрсəткəнчə, студентларны медицина терминологиясе өлкəсендə татар əдəби теле мөмкинлеклəрен
дөрес файдаланырга өйрəтү методологиясен эшлəү үзенең актуальлеген югалтмый. Мəсьəлəне югары һөнəри белем бирү медицина
учреждениесендə татар телен өйрəнə башлаучыларны укыту контекстында өйрəнгəндə, проблеманың актуальлеге тагын да көчəя.
«Авыру белəн əңгəмə (Диалог с больным)» татар əдəби телендə
югары белем бирү программасы буенча белем алучы медицина югары уку йортлары студентлары өчен төзелгəн «Дəвалау эше» методик
əсбабы студентларга төгəл диагноз кую һəм дəвалау өчен дөрес анамнез җыярга өйрəтүне төп максат итеп куя. Ул үз эченə авыру тарихы, пациент тормышы тарихы, социаль анамнез, хезмəт анамнезы, зарарлы гадəтлəр, һəм башка – йөрəк-кан тамырлары авырулары,
ашказаны-эчəк тракты авырулары, нерв авырулары, пульмонология
авырулары, борын һəм колак авырулары кебек юнəлешлəрне алачак.
Анамнез җыю диалог формасында үткəрелə – табибның пациент
белəн əңгəмəсе, күрсəтелгəн тема буенча төп медицина терминнары
(көндəлек тормышта кулланыла торган сүзлəр һəм гыйбарəлəр, сораулар) каралачак. Булачак уку əсбабы студентларның мөстəкыйль
эше кысаларында практик күнекмəлəрне үзлəштерүне, шул рəвешле,
академик «авыру тарихы»н язу тəҗрибəсен үзлəштерүне дə үз эченə
алачак.
Мəсəлəн, «Ашказаны авыруы анамнезы» бүлегендə авыру тарихында (История болезни) авыруның барлыкка килүе һəм барышы
тасвирланачак: «Авыруның ашказаны авырта башлый. Бер көн элек
майлы, авыр ризыклар ашаган булган икəн. Шуннан соң ашказаны
авырта башлаган, төнлə саруы кайнаган, укшыган, коскан, күз аллары
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караңгыланган, эче киткəн, хəлсезлек пəйда булган» кебек тасвирламалар урын алачак.
Практикада катнашучы студентларга ярдəм өчен уку əсбабында
үрнəк сораулар китерелəчəк: «Нəрсə ашадыгыз?»; «Күптəн авыртамы?; «Аппетитыгыз əйбəтме?»; «Беренче өянəк кайчан булды?»;
«Көненə ничə мəртəбə тəрəт итəсез?» («Көн саен тышка чыгасызмы?»); «Тəрəтегез нинди төстə, нинди куелыкта?»; «Ашказаныгыз
кайчан авырта башлады?»; «Ашказаныгыз ничек авырта?»; «Aвырту башка җиргə тараламы?»; «Саруыгыз кайныймы, кикерəсезме,
косасыгыз килəме?»; «Эчегез өрелəме?» һ.б. сораулар урын алачак.
Зарарлы гадəтлəр турындагы бүлектə булачак табибларның
сөйлəм осталыгын баету максатыннан түбəндəге сораулар тəкъдим
ителəчəк: «Тəмəкене ничə яшьтəн тартасыз?»; «Алкогольле эчемлеклəр кулланасызмы?»; «Алкогольле эчемлеклəрне аена ничə тапкыр
кулланасыз?»; «Көчле алкогольле эчемлеклəрне яратасызмы, əллə
сыра, шəраб кебек эчемлеклəрне кулайрак күрəсезме?»; « Алкогольле
эчемлеклəр кулланганнан соң иртə белəн үзегезне ничек хис итəсез?»;
«Баш авырту, күңел болгану күренешлəре буламы?»; «Хəлегез авыр
булганда, нəрсəлəр эчəсез?»; «Алкогольле эчемлеклəрдəн агулану очраклары булдымы?» һ.б.
Шулай итеп, əлеге уку əсбабы студентларга барлык дисциплиналар буенча авыруны тикшерүнең практик күнекмəлəрен ныгытырга,
диагностика процессын системалаштырырга, өстенлек итүче симптомнарны билгелəргə, логик нəтиҗəлəр ясарга ярдəм итəчəк, бу үз
чиратында, авыруга дөрес диагноз куярга мөмкинлек бирəчəк.
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