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ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

 
Статтѐ присвѐчена розглѐду сучасних підходів до навчаннѐ української мови 

іноземних студентів-медиків та з’ѐсування основних характерологічних рис 
компетентнісного підходу. У роботі використано теоретичні загальнонаукові 
методи пізнаннѐ: вивченнѐ інформаційних джерел, аналіз, синтез, узагальненнѐ, 
аналогіѐ. Установлено, що в сучасній лінгводидактиці представлені різні підходи до 
навчаннѐ української мови ѐк іноземної. Компетентнісний підхід маю низку переваг 
над іншими підходами через закладену в його змісті безпосередня спрѐмованість 
навчаннѐ на реалізація професійних завдань. Перспективи дослідженнѐ 
передбачаять розробленнѐ оптимальної моделі формуваннѐ комунікативних 
навичок в іноземних студентів-медиків. 

Ключові слова: підхід до навчаннѐ, компетентнісний підхід, українська мова ѐк 
іноземна, фахова медична комунікаціѐ, комунікативна компетентність. 

 
Постановка проблеми. У своюму прагненні до інтеграції в гуманітарній 

сфері світова спільнота визнаю, що професійна освіта повинна мати результат, 
ѐкий забезпечуютьсѐ впровадженнѐм здобутих знань, умінь та навичок у 
практичну діѐльність і сприѐю її продуктивності. Цей результат може бути 
досѐгнений правильним спрѐмуваннѐм навчаннѐ, тобто ефективним 
підходом, зокрема й до проблем, пов’ѐзаних із методикоя викладаннѐ 
української мови ѐк іноземної в медичних університетах. Аналіз наукових 
джерел з методології, психології, психолінгвістики, дидактики, 
лінгводидактики закладаю підґрунтѐ длѐ формуляваннѐ теоретико-
методологічних засад такого дослідженнѐ та виокремленнѐ найбільш 
продуктивного підходу до формуваннѐ в майбутнього лікарѐ комунікативних 
навичок, ѐкий відповідаю вимогам сучасного вектора навчаннѐ. Доцільність 
застосуваннѐ  того чи іншого підходу визначаютьсѐ  його перевагами в 
порівнѐнні з іншими напрѐмами в академічній освіті, що зумовляю 
необхідність розглѐду наѐвних у сучасних наукових дослідженнѐх підходів  до 
навчаннѐ української мови ѐк іноземної. 

Аналіз наукових досліджень. У багатьох наукових дослідженнѐх 
представлено розробленнѐ підходів до навчаннѐ нерідної мови: діѐльнісного 
(Л. С. Виготський, П. а. Гальперін, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, 
В. І. Загвѐзинський, О. О. Леонтьюв, М. Я. Олешков, В. В. Ядін), особистісно-
діѐльнісного (Б. Г. Ананьюв, І. О. Зимнѐ), особистісно оріюнтованого 
(О. В. Бондаревська, С. У. Гончаренко, В. П. Кузовлюв, В. О. Молѐко, 
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К. К. Платонов, В. В. Рибалка, В. І. Слободчикова, Т. М. Титаренко, 
М. Г. Чобітько, І. С. акиманська), компетентнісного (В. І. Байденко, І. Д. Бех, 
Н. М. Бібік, М. М. Вѐтятнюв, Н. Б. Голуб, О. А. Дубасеняк, Д. І. Ізаренков, 
С. І. Кокоріна, В. В. Ніколаюнко, О. В. Овчарук, О. В. Онопріюнко, 
Н. С. Побірченко, О. І. Пометун, Дж. Равен, О. а. Савченко, Г. К. Селевко, 
О. М. Семеног, В. Л. Скалкін, М. М. Філоненко, Н. Хомський, А. В. Хуторський, 
S. B. Parry, L. M. Spencer), комунікативного (О. М. Білѐюв, І. Л. Бім, 
Н. Д. Гальськова, Г. І. Гез, І. О.  Зимнѐѐ, Я. І. Пассов, Ю. С.  Полат), когнітивного 
(В. Д. Шадриков). Аналітичний оглѐд прийнѐтих у сучасній методиці підходів 
до мовної освіти представлений у вітчизнѐних наукових дослідженнѐх, де 
здійсняютьсѐ пошук ефективного підходу до навчаннѐ української мови ѐк 
рідної (Н. Б. Голуб, С. А. Омельчук). Аналіз підходів до навчаннѐ української 
мови ѐк іноземної подано в роботі Г. М. Строганової, ѐка слушно зауважую, 
що «переглѐд структури мовної освіти в Україні загалом та оновленнѐ змісту 
процесу викладаннѐ української мови ѐк іноземної зокрема зумовляю 
потребу подальшої інвентаризації та модернізації підходів до навчаннѐ 
нерідної мови, пошук та вдосконаленнѐ методів навчаннѐ» [17, 178]. Зокрема 
потребую розглѐду питаннѐ про застосуваннѐ таких підходів у навчанні 
української мови іноземних студентів медичних університетів. Актуальність 
цього дослідженнѐ зумовлена необхідністя визначеннѐ найбільш 
продуктивного підходу в контексті наѐвних напрѐмів мовної підготовки 
іноземних студентів, ѐкий найбільшоя міроя забезпечую формуваннѐ 
фахових комунікативних навичок у майбутнього лікарѐ, та недостатнім 
висвітленнѐм цього питаннѐ в науковій літературі. 

Метою статті ю дослідженнѐ сучасних підходів до навчаннѐ української 
мови іноземних студентів-медиків та виокремленнѐ з-поміж них 
пріоритетних; з’ѐсуваннѐ основних характерологічних рис компетентнісного 
підходу, його ролі у формуванні навичок фахової медичної комунікації. 

Длѐ виконаннѐ роботи використано теоретичні методи 
дослідження, зокрема аналіз педагогічної, психологічної, методичної 
літератури та директивних документів; узагальненнѐ досѐгнень сучасної 
педагогічної науки; аналіз базових понѐть лінгводидактики; класифікаціѐ 
застосовуваних у сучасній методиці підходів до навчаннѐ іноземних мов; 
зіставленнѐ різних поглѐдів на досліджувану проблему з метоя 
виокремленнѐ найбільш ефективних підходів до навчаннѐ української 
мови ѐк іноземної в медичних університетах.  

Виклад матеріалу. Можна погодитисѐ з О. С. Іванців, що «основним 
завданнѐм і метоя викладаннѐ української мови ѐк іноземної в медичному 
ВНЗ ю формуваннѐ в студентів-медиків навичок професійного мовленнѐ, 
що дозволѐю підготувати їх до навчальної клінічної практики і до усного 
спілкуваннѐ з хворим» *8, 116+. 
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Згідно з сучасними вимогами до освітньої підготовки майбутнього 
медичного працівника, процес навчаннѐ української мови маю бути 
зоріюнтований в напрѐмі формуваннѐ й розвитку професійних 
комунікативних навичок  в іноземних студентів – формуваннѐ мовної 
особистості, ѐка володію всіма видами мовленнювої діѐльності. Опрацяваннѐ 
наукових джерел з філософії, психології, педагогіки, мовознавства, 
лінгводидактики, вивченнѐ нормативно-правової бази Міністерства освіти і 
науки України даю змогу визначити науково-теоретичні засади цього 
напрѐму. З-поміж цих засад найважливішим ю обраннѐ основних підходів до 
навчаннѐ української мови іноземних студентів.  

У сучасній вітчизнѐній лінгводидактиці представлені різні підходи до 
навчаннѐ української мови ѐк рідної, так і іноземної. Сучасні підходи до 
навчаннѐ української мови ѐк іноземної в медичному університеті 
визначаятьсѐ, на нашу думку,  ѐк основноя функціюя самої мови – бути 
найважливішим засобом спілкуваннѐ, пізнаннѐ та впливу, так і метоя 
професійного навчаннѐ, ѐка зумовлена соціальним замовленнѐм 
суспільства – сформувати високоосвіченого фахівцѐ, всебічно розвинену 
мовну особистість, здатну задовольнити потреби професійного 
спілкуваннѐ, ѐкій властива справжнѐ культура спілкуваннѐ в різних видах 
мовленнювої діѐльності.  

Передусім необхідно визначити сутність понѐттѐ «підхід до 
навчаннѐ», ѐке в науковій літературі розкриваютьсѐ по-різному, про що 
свідчить аналіз дефініцій, здійснений С. А. Омельчуком *11+. Дослідники 
відзначаять невпорѐдкованість термінології в лінгводидактиці. Так, 
Н. Б. Голуб пише про те, що «ѐк взаюмозамінявані нерідко в наукових 
текстах вживаять терміни «парадигма», «підхід», «тип навчаннѐ» *4, 3+, У 
працѐх з лінгводидактики української мови ѐк іноземної автори Т. Л. Груба, 
Г. П. Лещенко, Г. Д. Швець справедливо відзначаять термінологічну 
неузгодженість, ѐка веде до змішуваннѐ понѐть «підхід до навчаннѐ», 
«метод навчаннѐ» та «принцип навчаннѐ» і ѐку часто можна спостерігати  в 
межах одніюї наукової розвідки *5+. 

На думку С. А. Омельчука, підхід – це «методологічна категоріѐ 
лінгводидактики, що позначаю складне багатовимірне ѐвище, системну 
сукупність ѐкого становлѐть принципи, технології, методи, прийоми, 
засоби й форми навчаннѐ, і ѐке характеризуютьсѐ концептуальністя, 
процесуальністя, системністя, керованістя й діювістя» *11, 4+. Ознаки 
категоріальності, системності, структурності покладені в основу визначеннѐ 
І. А. Кучеренко: «Підхід до навчаннѐ мови – це категорійне понѐттѐ 
лінгводидактики, що становить іюрархічне системне утвореннѐ, основними 
складниками ѐкого ю закономірності, принципи, правила, технології, 
форми, методи, прийоми і засоби навчаннѐ» *9, 256+. Аналізуячи підходи 
до навчаннѐ української мови ѐк іноземної, З. П. Бакум дотримуютьсѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 6 (70) 

156 

визначеннѐ, що, з її поглѐду, найбільше відповідаю стану сучасної освіти: 
«підходи – основні стратегічні напрѐми, ѐкі охопляять усі компоненти 
системи навчаннѐ: його мету, завданнѐ і зміст, шлѐхи і способи їх 
досѐгненнѐ, діѐльність викладача і студента, технології навчаннѐ, критерії 
ефективності навчального процесу, систему контроля. В основу підходу 
покладено зазвичай одну вихідну ідея» *1, 227+. На думку В. В. Ніколаюнко, 
«у широкому сенсі підхід виступаю ѐк загальна методологічна основа 
дослідженнѐ і навчаннѐ в конкретній галузі знань» *10, 179+. Погоджуюмосѐ 
з Н. Б. Голуб, ѐка зазначаю, що «підхід до навчаннѐ – це загальна 
концептуальна позиціѐ, що визначаю системну організація й 
самоорганізація освітнього процесу, домінувальну ознаку, роль, статус та 
особливості взаюмодії всіх його компонентів відповідно до конкретних 
навчальних і виховних цілей» *4, 3+.  

У вітчизнѐній лінгводидактиці представлені різні підходи до навчаннѐ 
української мови ѐк рідної. Низка дослідників сходитьсѐ на тому, що 
найбільш результативними ю підходи, зміст ѐких зоріюнтований на 
використаннѐ комунікативних технологій навчаннѐ (І. М. Бабій, О. М. Білѐюв, 
Л. О. Варзацька, М. С. Вашуленко, О. М. Горошкіна, Г. М. Іваницька, 
І. О. Кухарчук, Н. В. Мандрик, А. В. Нікітіна, М. І. Пентиляк, Г. Т. Шелехова).  

Стосовно навчаннѐ української/російської мови ѐк іноземної, то 
комунікативний підхід ю одним із найбільш поширених. Теоретико-
методологічноя основоя комунікативно-оріюнтованого підходу до вивченнѐ 
іноземних мов слугуять дослідженнѐ відомих вітчизнѐних та зарубіжних 
лінгводидактів (О. Б. Бігич, І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, М. Я. Бухаркіна, 
Н. Д. Гальськова, Н. І. Гез, І. О. Зимнѐѐ, С. Я. Ніколаюва, Я. І. Пассов, 
Ю. С. Полат, О. Б. Тарнопольський, Я. О. Трубнікова). На думку І. А. Дирди, 
комунікативний підхід ю продуктивним тому, що він спрѐмований саме на 
практику спілкуваннѐ. З оглѐду на те, що «студентам-іноземцѐм українська 
мова потрібна ѐк засіб реального спілкуваннѐ з україномовними лядьми під 
час навчаннѐ і професійної діѐльності» *6, 435+, комунікативний підхід маю 
свої переваги, до ѐких дослідницѐ відносить ситуативність, можливість 
реалізувати мовленнюві резерви, увага до особистості студента, максимальне 
заглибленнѐ студента в україномовний процес. Подібні думки зустрічаюмо в 
дослідженні S. Savignon, ѐка підкресляю, що комунікативний підхід ю 
особливо актуальним длѐ навчаннѐ професійно оріюнтованої іноземної мови, 
оскільки передбачаю зануреннѐ студента в процес реальної комунікативної 
взаюмодії та розкриттѐ резервних можливостей і творчого потенціалу 
особистості *22, 14+. 

У сучасних дослідженнѐх можемо простежити прагненнѐ поюднати 
власне комунікативний підхід із функціональним, що базуютьсѐ на роботах 
вітчизнѐних і зарубіжних психологів, педагогів та методистів. ак зазначаю 
Л. М. Паламар, функціонально-комунікативний підхід «допомагаю засвоїти 
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мову ѐк засіб спілкуваннѐ на основі практичного застосуваннѐ мовного 
матеріалу, розширеннѐ і поглибленнѐ пізнавальних здібностей студентів» [12, 
12+. Такої самої думки дотримуятьсѐ Т. Л. Груба та Г. П. Лещенко, ѐкі вважаять, 
що використаннѐ функціонально-комунікативного підходу відповідаю сутності 
комунікативної спрѐмованості мовної освіти, оскільки його зміст полѐгаю «у 
визначенні функції мовних засобів, їх ролі у створенні власних висловлявань, 
засвоюнні комплексу різних мовних засобів у їх взаюмодії та контекстуальній 
обумовленості, підготовці до побудови текстів різних типів і стилів мовленнѐ, 
адекватних використання мовних засобів» *5, 58+. 

Прихильники діѐльнісного підходу, ѐкий визначено одним із 
пріоритетних у Державному стандарті базової і повної загальної середньої 
освіти, прагнуть зосередити увагу на розвитку учнѐ в процесі практичної 
мовленнювої діѐльності. Діѐльнісний підхід вітчизнѐні дослідники нерідко 
поюднуять з комунікативним, вважаячи, що найбільш продуктивним ю 
розвиток мовленнювої діѐльності під час зануреннѐ в комунікативну 
ситуація, найбільш наближену до життювих реалій. На думку 
Н. І. Ушакової, теоретичноя базоя навчаннѐ нерідної мови маю бути 
комунікативно-діѐльнісний підхід, ѐкий «означаю, що в центрі освітнього 
процесу знаходитьсѐ той, хто навчаютьсѐ, а система навчаннѐ передбачаю 
максимальне врахуваннѐ його індивідуально-психологічних, вікових і 
національних особливостей. Об’юктом навчаннѐ ю мовленнюва діѐльність в 
усіх її видах» *20, 1+. Комунікативно-діѐльнісний підхід спрѐмовую 
навчальний процес не лише на оволодіннѐ знаннѐми, він забезпечую 
формуваннѐ в студентів умінь і навичок  продукувати власні 
висловляваннѐ в різних жанрах, стилѐх і типах мовленнѐ (О. М. Петрук, 
М. І. Пентиляк, О. М. Горошкіна, А.Нікітіна). 

У сучасних дослідженнѐх комунікативно спрѐмовані підходи можуть 
містити когнітивний компонент. Виходѐчи з того, що здатність лядини до 
специфічної діѐльності з оволодіннѐ чужоя мовоя маю когнітивний зміст, 
науковці обґрунтовуять доцільність комунікативно-когнітивного підходу, 
ѐкий сприѐю активізації резервних можливостей того, хто навчаютьсѐ. На 
думку вчених, за комунікативно-когнітивного підходу в центрі уваги  
перебуваю студент ѐк суб’юкт навчаннѐ з його досвідом, знаннѐми, 
інтересами, здібностѐми. Це визначаю необхідність урахуваннѐ 
індивідуальних особливостей студентів з метоя максимального підвищеннѐ 
їх інтелектуальної активності в процесі оволодіннѐ мовоя та її застосуваннѐ в 
професійній комунікації (Л. І. Васецька, К. І. Гейченко, Г. а. Іванишин). 

Активне впровадженнѐ науковцѐми комунікативно зоріюнтованих 
підходів свідчить про визнаннѐ комунікативного аспекту ѐк провідного в 
навчанні рідної та іноземної мов, а також про розуміннѐ визначальної ролі 
комунікативних навичок в оволодінні професійноя мовоя. 
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У дослідженнѐх з методики навчаннѐ іноземної мови також активно 
використовуять особистісно оріюнтований підхід, ѐкий у різні роки 
розроблѐли К. О. Абульханова-Славська, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл І. Д. Бех, 
О. В. Бондаревська, С. У. Гончаренко, І. А. Зѐзян, В. С. Ільїн, В. П. Кузовлюв, 
В. О. Молѐко, О. С. Падалка, К. К. Платонов, В. В. Рибалка, К. Роджерс, 
О. а. Савченко, В. В. Сюриков, В. І. Слободчикова, Т. М. Титаренко, 
А. П. Трѐпіцина, М. Г. Чобітько, І. С. акиманська.    

 Переваги особистісно оріюнтованого підходу М. Г. Прадівлѐнний 
вбачаю в тому, що цей підхід «заснований на врахуванні особистісних 
інтересів та індивідуальних особливостей учнів, що забезпечую 
самореалізація творчого потенціалу під час вивченнѐ дисциплін, у тому числі 
іноземних мов» *14, 118+. Дослідники пропонуять шлѐхи впровадженнѐ 
цього підходу, з-поміж ѐких  виділѐять інноваційні методики, що 
забезпечуять індивідуалізація навчаннѐ іноземної мови (О. М. Альошина, 
А. М. Біліченко, В. І. Кунченко, О. В. Лабенко, Т. С. Решетнік).   

У науковій літературі з лінгводидактики можна спостерігати 
тенденція до інтеграції підходів у навчанні української мови. У сучасній 
дидактиці визнано, що підходи до навчаннѐ маять бути підґрунтѐм длѐ 
всебічного розвитку особистості та її підготовки до професійної діѐльності. 
Досѐгненнѐ ціюї мети можливе за умови інтегрованого застосуваннѐ 
описаних у дидактичних дослідженнѐх підходів, що зазначено в чинному 
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, що 
ґрунтуютьсѐ на засадах особистісно оріюнтованого, компетентнісного і 
діѐльнісного підходів. 

Виокремленнѐ науковцѐми такої кількості різноманітних підходів длѐ 
оптимізації навчального процесу можна поѐснити, на нашу думку,  
прагненнѐм сконцентрувати увагу на певних аспектах ѐк самого процесу 
комунікації, так і її дидактичних питань. Такий розглѐд дозволѐю значноя 
міроя поглибити уѐвленнѐ про можливості та роль комунікації у процесі 
навчаннѐ іноземної мови та збагатити його методику. 

Водночас більшість дослідників у галузі методики фахової освіти 
вважаю, що повне виконаннѐ завдань професійної підготовки фахівців, у 
тому числі й іноземних, забезпечую компетентнісний підхід, що передбачаю 
спрѐмуваннѐ процесу навчаннѐ на оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми та 
навичками ѐк підґрунтѐм длѐ реалізації результатативної професійної 
діѐльності та формуваннѐ необхідних компетенцій.  

Уживаннѐ терміна «компетенціѐ» в науковому контексті започаткував у 
1965 році американський лінгвіст Н. Хомський, запропонувавши 
використовувати це понѐттѐ длѐ визначеннѐ здатності лядини виконувати 
будь-ѐку діѐльність. Надалі значеннѐ цього терміна вчений поширив на 
мовленнюву діѐльність ѐк рідноя мовоя, так і чужоземноя. При цьому 
Н. Хомський розмежовував два пов’ѐзаних між собоя понѐттѐ: 
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1) компетенціѐ (competence) ѐк знаннѐ мовних знаків і правил їх поюднаннѐ та 
2) застосуваннѐ (performance) ѐк здатність користуватисѐ цими знаками в 
мовленнювому спілкуванні. На думку Н. Хомського, компетенціѐ  виѐвлѐю 
себе у використанні  знань у різних видах діѐльності, пов’ѐзаних із мисленнѐм 
та досвідом лядини. Таке використаннѐ набутих знань, навичок та вмінь 
надалі стали називати компетентністя. Таким чином, у 60-і роки минулого 
століттѐ було закладено семантичне розмежуваннѐ понѐть «компетенціѐ» та 
«компетентність». З’ѐсовуячи відмінності між значеннѐм термінів 
«компетенціѐ» і «компетентність», М. С. Головань підкресляю, що 
«компетенціѐ – деѐка відчужена, наперед задана вимога до підготовки особи 
(властивості або ѐкості, потенційні здатності особи), наперед задана вимога 
щодо знань та досвіду діѐльності в певній сфері; компетентність – це 
володіннѐ компетенціюя, що виѐвлѐютьсѐ в ефективній діѐльності і вклячаю 
особисте ставленнѐ до предмету і продукту діѐльності; компетентність – це 
інтегративне утвореннѐ особистості, що інтегрую в собі знаннѐ, уміннѐ, 
навички, досвід і особистісні властивості, ѐкі обумовляять прагненнѐ, 
здатність і готовність розв’ѐзувати проблеми і завданнѐ, що виникаять у 
реальних життювих ситуаціѐх, усвідомляячи при цьому значущість предмету і 
результату діѐльності» *3, 29+. Під терміном «компетентність» 
О. А. Дубасеняк розумію «складну інтегровану ѐкість особистості, що 
обумовляю можливість здійснявати певну діѐльність, причому мова йде 
саме не про окремі знаннѐ чи вміннѐ й навіть не про сукупності окремих 
процедур діѐльності, а про властивість, що дозволѐю лядині здійснявати 
діѐльність у цілому» *7, 12+. Професійна компетентність, на думку  
О. М. Семеног, ю «… вже існуячоя ѐкістя, реальноя демонстраціюя набутих 
знань і відповідних умінь, навичок лядини ѐк суб’юкта професійної діѐльності, 
володіннѐ нея відповідними компетенціѐми і здатність їх застосовувати у 
відповідних професійних ситуаціѐх» *15, 58+.  

Більшість прихильників компетентнісного підходу до навчаннѐ 
сходитьсѐ на тому, що одним із найважливіших складників професійної 
компетентності ю комунікативна компетентність, зокрема й іншомовна, ѐку 
набуваять ѐк у руслі вивченнѐ іноземної мови за умови навчаннѐ рідноя 
мовоя, так і за необхідності вивченнѐ іноземної мови ѐк мови навчаннѐ. 

Вітчизнѐні та зарубіжні дослідники розглѐдаять комунікативну 
компетентність ѐк складне інтегроване утвореннѐ, що маю своя 
багаторівневу структуру, до ѐкої входѐть ѐк власне лінгвістичні чинники 
(мовні знаннѐ), так і компоненти соцолінгвального, соціокультурного та 
прагматичного змісту (Д. І. Ізаренков, Л. І. Мацько, Я. С. Федоренко, 
А. М. Щукін, S. J. Savignon). Такий підхід поѐсняю необхідність 
розмежовуваннѐ понѐть передусім лінгвістичної та комунікативної 
компетентності. У ситуації освоюннѐ чужої мови лінгвістична компетенціѐ 
передбачаю володіннѐ правилами орфоепії, слововживаннѐ, граматичної 
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словозміни, поюднаннѐ слів у реченні, а також засвоюннѐ основних 
моделей мовленнювої поведінки та вміннѐ свідомо застосовувати 
стилістичні засоби в процесі комунікації. Комунікативна компетенціѐ – це 
вільне володіннѐ всіма видами мовленнювої діѐльності в навчально-
пізнавальній, культурній та професійній сферах. У сучасних вітчизнѐних 
дослідженнѐх таке понѐттюве розмежуваннѐ логічно кореляю з опозиціюя 
категорій, що стосуятьсѐ сфер мови та мовленнѐ. Пропонуячи розрізнѐти 
понѐттѐ мовної та мовленнювої компетенцій, І. О. Туровська зазначаю: «З-
поміж компетенцій, визначених у нормативних освітніх документах, 
особливе місце посідаю мовна компетенціѐ ѐк інтегративне ѐвище, що 
охопляю цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, 
стратегій і тактик мовної поведінки, установок длѐ успішного здійсненнѐ 
мовленнювої діѐльності в конкретних умовах спілкуваннѐ. Мовленнюва ж 
компетенціѐ, формуячись на мовній, вклячаю систему мовленнювих умінь 
(здатність вести діалог, сприймати, відтворявати і створявати усні й 
письмові монологічні та діалогічні висловляваннѐ), що слугуватимуть 
студентам у різних професійних і життювих ситуаціѐх. Мовна і мовленнюва 
компетенції – нероздільні, адже вміннѐ говорити (мовленнюва 
компетенціѐ) базуютьсѐ на граматичних, лексичних і фонетичних знаннѐх і 
навичках – на мовній компетенції» *19, 157+. 

 Аналізуячи феномен комунікативної компетентності, науковці 
пов’ѐзуять його розвиненість, окрім інших чинників,  з наѐвністя 
комунікативних  навичок. Я. С. Федоренко визначаю понѐттѐ 
«комунікативна компетентність» ѐк знаннѐ про мову, навички й уміннѐ 
застосовувати ці знаннѐ в мові згідно з різними ситуаціѐми спілкуваннѐ *21, 
64+, Н. Д. Гальськова та Н. І. Гез – ѐк володіннѐ практичними навичками 
вербального та невербального спілкуваннѐ *2, 19+. О. М. Тур виокремляю 
комунікативні знаннѐ, уміннѐ та навички ѐк умову здійсненнѐ успішної 
професійної комунікації та свідченнѐ розвиненості комунікативної 
компетентності: «Під професійно-комунікативноя компетентністя ми 
розуміюмо систему екстрафункціонального забезпеченнѐ професійних 
функцій фахівцѐ, що виражаю готовність і здатність до комунікативної 
організації діѐльності в різних професійних сферах із представниками 
різних культур. Екстрафункціональне забезпеченнѐ професійної діѐльності 
інтерпретуюмо ѐк сформованість комунікативних, загальнопрофесійних, 
міжгалузевих і міжкультурних знань, умінь, навичок, а також особистісних 
ѐкостей фахівцѐ, необхідних длѐ адаптації та ефективної діѐльності в різних 
професійних групах» *18, 54+. 

Проблема формуваннѐ комунікативних навичок та комунікативної 
компетентності майбутнього фахівцѐ знайшла свою відображеннѐ в 
роботах багатьох вітчизнѐних учених (З. П. Бакум, Г. В. Бюлюнька, 
А. М. Богуш, Н. Б. Голуб, О. А. Дубасеняк, О. В. Касаткіна, К. а. Климова, 
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О. В. Лябашенко, Л. І. Мацько, С. В. Мітіна, О. О. Павленко, Л. М. Паламар, 
О. М. Семеног, Т. В. Симоненко, Н. І. Станкевич, М. М. Філоненко, 
М. І. Шевченко та ін.) 

ак зазначаю М. І. Пентиляк, компетентнісний підхід у навчанні українсь-
кої мови ю «своюрідним оріюнтиром, що спрѐмовую на виконаннѐ головної 
мети мовної освіти – вихованнѐ мовної особистості, ѐка володію системоя 
знань, умінь і навичок, що забезпечуять її високий рівень спілкуваннѐ в різ-
них життювих ситуаціѐх» *13, 5+. Компетентнісний підхід у навчанні передба-
чаю спрѐмованість освітнього процесу на формуваннѐ й розвиток клячових 
компетенцій особистості, у результаті чого досѐгаютьсѐ сформованість 
загальної компетентності фахівцѐ. Безперечноя перевагоя компетентнісного 
підходу над іншими ю те, що компетентнісний підхід до навчаннѐ гармонізую 
освітні цілі та життюві, у тому числі й професійні,  потреби. 

Компетентнісний підхід до навчаннѐ мови особливо актуальний у галузі 
фахової освіти, де мовна компетентність стаю важливоя умовоя оволодіннѐ 
професійними знаннѐми та навичками. У. Соловій наголошую, що професійна 
комунікативна компетентність «передбачаю створеннѐ грамотної, 
мовленнюво та професійно компетентної особистості, ѐка, крім уміннѐ 
об’юктивно передавати чи сприймати певну інформація у процесі фахового 
спілкуваннѐ, знатиме й віртуозно користуватиметьсѐ стратегіюя досѐгненнѐ 
поставленої мети під час комунікації (професійної зокрема)» *16, 259+. 
Комунікативна компетентність маю бути результатом професійно 
оріюнтованого навчаннѐ української мови. О. М. Семеног у своюму тлумаченні 
цього феномену зазначаю, що комунікативна компетентність – це «практичне 
й усвідомлене володіннѐ вміннѐми здійснявати усне і писемне, вербальне й 
невербальне професійно-ділове спілкуваннѐ з урахуваннѐм норм сучасної 
української літературної мови, здійснявати взаюмообмін набутим досвідом, 
досѐгати взаюморозуміннѐ між партнерами» *15, 267+.  

Компетентнісний підхід у сфері мовної освіти майбутніх медиків 
полѐгаю в тому, що розробка процесу навчаннѐ скерована в напрѐмі 
формуваннѐ, розвитку й удосконаленнѐ необхідних длѐ визначеної мети 
комунікативних навичок, ѐкі забезпечуять виконаннѐ лікарем професійних 
обов’ѐзків. Питаннѐ шлѐхів формуваннѐ фахової комунікативної 
компетентності студента-медика, одним із складників ѐкої ю комунікативні 
навички, розглѐдаютьсѐ у працѐх Л. І. Васецької, І. І. Зелез, Г. а. Іванишин, 
О. С. Іванців, Н. П. Литвиненко, М. І. Лісового, Л. В. Маняк, У. В. Соловій, 
І. О. Туровської, І. О. Черних, а. В. Якала. Мовну компетентність  працівників 
медичної сфери ми розглѐдаюмо ѐк здатність оволодіти знаннѐми з мови  та 
мовленнювими вміннѐми й навичками і користуватисѐ ними длѐ вирішеннѐ 
широкого спектра комунікативних завдань. Вектори компетентнісного 
підходу в підготовці іноземних студентів до медичної діѐльності в аспекті 
комунікації спрѐмовані на формуваннѐ основних видів мовленнювої 
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діѐльності – аудіяваннѐ та говоріннѐ. Такі компетенції виѐвлѐять себе ѐк у тій 
частині діѐльності лікарѐ, ѐка пов’ѐзана зі спілкуваннѐм з паціюнтом, так і в 
комунікації з колегами-медиками і ѐвлѐять собоя систему вмінь і навичок 
професійного медичного мовленнѐ. 

Формуваннѐ  комунікативних навичок в іноземних студентів-медиків 
потребую системної роботи з урахуваннѐм усіх розгалужень структури 
фахової медичної комунікації та ситуацій, у ѐких вона відбуваютьсѐ, а також 
аналізу ѐкісних характеристик професійного мовленнѐ учасників 
спілкуваннѐ. Реалізація компетентнісного підходу до навчаннѐ іноземних 
студентів забезпечую передусім визначеннѐ методичних напрѐмів 
навчаннѐ, конкретних видів роботи, координуваннѐ завдань відповідно до 
навчальних цілей, створеннѐ організаційно-педагогічних умов формуваннѐ 
комунікативної компетентності майбутніх лікарів.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. У сучасній 
лінгводидактиці представлені різні підходи  до навчаннѐ української мови ѐк 
іноземної:  комунікативно зоріюнтований, діѐльнісний, особистісно-
оріюнтований, компетентнісний; також спостерігаютьсѐ тенденціѐ до інтеграції 
підходів у теорії та практиці мовної освіти іноземних студентів. Використаннѐ 
різноманітних підходів зумовлено  прагненнѐм науковців сконцентрувати 
увагу на певних аспектах ѐк самого феномену комунікації, так і її дидактичних 
питань з метоя оптимізації навчального процесу. У галузі фахової медичної 
освіти, де мовна компетентність стаю важливоя умовоя професійної 
підготовки майбутнього лікарѐ, особливої актуальності набуваю 
компетентнісний підхід до навчаннѐ мови. Компетентнісний підхід маю низку 
переваг над іншими підходами через закладену в його змісті безпосередня 
спрѐмованість навчаннѐ на реалізація професійних завдань. Перспективи 
дослідженнѐ передбачаять визначеннѐ структури професійної медичної 
комунікації та розробленнѐ оптимальної моделі формуваннѐ комунікативних 
навичок в іноземних студентів-медиків. 
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РЕЗЮМЕ 

Сергиенко Тамара. Подходы к обучения украинскому ѐзыку как иностранному в 
медицинских университетах. 

Статьѐ посвѐщена рассмотрения современных подходов к обучения 
украинскому ѐзыку иностранных студентов-медиков и выѐснения основных 
характерологических черт компетентностного подхода. В работе использованы 
теоретические общенаучные методы познаниѐ: изучение информационных 
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источников, анализ, синтез, обобщение, аналогиѐ. Установлено, что в современной 
лингводидактике представлены различные подходы к обучения украинскому ѐзыку 
как иностранному. Компетентностный подход имеет рѐд преимуществ перед 
другими подходами через заложеннуя в его содержании непосредственнуя 
направленность обучениѐ на реализация профессиональных задач. Перспективы 
исследованиѐ предполагаят разработку оптимальной модели формированиѐ 
коммуникативных навыков у иностранных студентов-медиков. 

Ключевые слова: подход к обучения, компетентностный подход, украинский 
ѐзык как иностранный, профессиональнаѐ медицинскаѐ коммуникациѐ, 
коммуникативнаѐ компетентность. 

 
SUMMARY 

Serhiienko Tamara. Approaches to teaching Ukrainian as a foreign language in 
medical universities. 

The article is devoted to the consideration of modern approaches to teaching foreign 
medical students the Ukrainian language and to clarification in this context of the main 
characterological features of the competence approach. In the work the theoretical general 
scientific methods of cognition are used: the study of information sources, analysis, synthesis, 
generalization, analogy. In modern linguodidactics, different approaches to teaching Ukrainian 
as a foreign language are presented: communicatively oriented, activity-oriented, personality-
oriented, competence-oriented. There is also a tendency to integrate approaches in the theory 
and practice of language education of foreign students. The use of a variety of approaches is due 
to the desire of scientists to focus on certain aspects of the very phenomenon of communication, 
and its didactic issues in order to optimize the educational process. In the field of professional 
medical education, where linguistic competence becomes an important condition for the 
professional training of a future doctor, the competent approach to language learning becomes 
especially relevant. Competency approach has advantages over other approaches, because in its 
content there is a direct orientation of training for the implementation of professional tasks. The 
language competence of medical professionals is defined as the ability to learn language and 
speech skills and use them to solve a wide range of communicative tasks. Vectors of the 
competent approach in preparing foreign students for medical activities in the aspect of 
communication are aimed at forming the main types of speech activity-listening and speaking. 
Such competencies manifest themselves in the part of the physician’s work, which is connected 
with communication with the patient, and in communication with medical colleagues and 
represent a system of skills of professional medical speech. The implementation of the 
competence approach provides the definition of methodological directions for training of foreign 
students. The prospects for the study include the definition of the structure of professional 
medical communication and the development of an optimal model for communicative skills 
development in foreign medical students. 

Key words: approach to learning, competency approach, Ukrainian as a foreign 
language, professional medical communication, communicative competence. 

 
 

 
 

 

  




