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У статті розглядається комунікативний аспект діяльнісного підходу до навчання студентів іноземній 
мові в медицинських вищих закладах освіти (ВЗО), подаються особливості діяльносної позиції студен-
та-медика в освітньому процесі, визначено провідні характеристики комунікативно-діяльнісного підходу, 
шляхи досягнення необхідних умінь в культуно-мовній діяльності студента.

Ключові слова: комунікативно-діяльнісний підхід, іншомовна підготовка студента.
В статье рассматривается коммуникативный аспект деятельностного подхода к обучению студен-

тов иностранному языку в медицинских вузах, подаются особенности деятельностной позиции студен-
та-медика в учебном процессе, определены ведущие характеристики коммуникативно-деятельностного 
подхода, пути достижения и развития необходимых умений в культурно-речевой деятельности студента.

Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, иноязычная подготовка cтудентов, ме-
дицинские вузы. 

 The article deals with the communicative aspect of the activity approach to teaching students a foreign lan-
guage at medical universities, describes the peculiarities of the active position of a  medical student in the educa-
tional process, identifies the leading characteristics of the communicative activity approach, the ways of achiev-
ing and developing the necessary skills in the student's cultural and speech activity.   

Key words: communicative activity approach, foreign language training of students, medical universities.

КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК 
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Людмила Русалкіна,
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Сьогодні педагогіка знаходиться на етапі переосмислення концептуальних підходів до 
навчання особистості. Прагнення до оптимізації освітнього процесу зумовило появу нових і 
вдосконалення існуючих педагогічних технологій, подальший розвиток яких пов’язано з реа-
лізацією сучасної концепції вищої медичної освіти. Застосування комунікативно-діяльнісно-
го підходу більше відповідає сучасним освітнім цілям та сучасним психолого-педагогічним 
ідеям, оскільки дає змогу активно формувати у студентів комунікативну підготовленість – 
основну мету стандартизованої мовної освіти. 

Це зумовило мету статті – теоретичний аналіз застосування комунікативно-діяльнісного 
підходу в процесі іншомовної підготовки студентів  у медичних вищих закладах освіти (ВЗО). 

У цілісному комунікативно-діяльнісному підході існують два взаємозумовлених склад-
ника – діяльнісний та комунікативний. Діяльнісний підхід базується на концептуальних   
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положеннях теорії діяльності. Його прихильниками є: Б. Ананьєв, П. Анохін, Р. Кузьміна,  
О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, О. Лурія та ін. Учені розглядають означений підхід як 
методологічний напрям [5], що передбачає опис, пояснення, проектування об’єктів і процесів 
із погляду категорії діяльності. Діяльність тлумачиться як форма активного цілеспрямованого 
вияву сутнісних сил особистості та основний засіб і найважливіша форма її розвитку [6].

Процес викладання іноземної мови професійного спрямування має на меті оволодіння мо-
вою не лише як інформативним засобом, а й користування мовою як засобом спілкування в про-
фесійно зорієнтованих комунікативних ситуаціях майбутньої професійної діяльності. Отже, ува-
гу необхідно зосередити на комунікативному підході. Мовленнєва спрямованість та ситуативність 
формують визначення комунікативного підходу і, разом з тим, є його принципами. Реалізації 
принципів комунікативного підходу сприяє атмосфера колективного спілкування, співпраця  
студентів, координування науково-педагогічного працівника, його взаємодія зі студентами. Це 
характеризує окремий бік пізнавальної діяльності – інтерактивне навчання, метою якого є ство-
рення комфортних умов навчання. Така форма передбачає перенесення акценту з діяльності 
науково-педагогічного працівника, який навчає, на пізнавальну активність студента, що сприяє 
розвитку його активності, творчості, ініціативності, розвитку особистісних якостей, здібностей. 
До популярних інтерактивних методів навчання іноземної мови можна віднести метод групової 
дискусії. Характер та атмосфера колективного обговорення проблеми створюють сприятливі 
умови для розвитку вмінь та навичок стисло, чітко та лаконічно висловлювати свої думки, уваж-
но вислуховувати думки інших та аргументовано відстоювати особисті погляди. Застосовуючи 
цей інтерактивний метод під час проведення практичних занять з іноземної мови, науково-педа-
гогічний працівник скеровує студентів на самостійне розв’язання поставленої проблеми.

З’ясуємо детальніше поняття «діяльність», що є складником цього підходу. Ідея аналізу 
діяльності, як метод наукової психології людини, була закладена ще в ранніх працях Л. Ви-
готського. Було запропоновано поняття «інструментальних» операцій, поняття «мети», а піз-
ніше – і поняття мотиву («мотиваційної сфери свідомості»). Пройшли роки, перш ніж вдалося 
описати у першому наближенні загальну структуру людської діяльності та індивідуальної 
свідомості [3]. Цей перший опис сьогодні видається багато в чому незадовільним та абстракт-
ним. До сьогодні мова йшла про діяльність у загальній значущості цього поняття. На практи-
ці ми завжди маємо справу з певними видами діяльностями, кожна з яких відповідає певній 
потребі суб’єкта. Окремі конкретні види діяльності можна розрізняти між собою за будь-якою 
ознакою: по формі, способам здійснення, емоційній напруженості, часовій і просторовій ха-
рактеристиці, їх фізіологічним механізмам тощо. Однак головне, що відрізняє одну діяльність 
від іншої, полягає у відмінності їхніх предметів. Адже саме предмет діяльності і надає їй 
певну спрямованість. За запропонованою О. Леонтьєвим термінологією, предмет діяльності є 
її мотивом, що завжди відповідає тій чи тій потребі. Отже, поняття діяльності пов’язано з по-
няттям мотиву. Діяльності без мотиву не існує [5].

Основними «складниками» певних людських діяльностей є дії. Дією ми називаємо про-
цес, підлеглий свідомій меті. Подібно до того, як поняття мотиву співвідноситься з поняттям 
діяльності, поняття мети – з поняттям дії. Спільна діяльність учасників спонукає їх продуктом, 
що з початку безпосередньо відповідає потребі кожного з них. Людська діяльність існує тільки 
у формі дії або ланцюга дій. Наприклад, трудова діяльність існує в трудових діях, освітня діяль-
ність – у навчальних діях, діяльність спілкування – в діях (актах) спілкування тощо. Один і той 
же мотив може конкретизуватися в різних цілях і відповідно породжувати різні дії [5].

Оскільки наш пошук спрямовано на визначення методологічних підходів щодо органі-
зації мовної освіти майбутніх лікарів, вважаємо за необхідне визначити одним з них – комуні-
кативний підхід. 

Ідею навчання мови на комунікативній основі підтримало широке коло зарубіжних і віт-
чизняних науковців, а саме: Г. Відоусан, У. Літлвуд, Г. Піфо, Б. Бєляєв, І. Бім, А. Богуш,  
П. Гурвич, Г. Китайгородська, Ю. Пассов, М. Пентилюк, В. Скалкін, Н. Скляренко та ін.
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Сутність комунікативного підходу до навчання іноземних мов полягає у тому, що процес 
оволодіння мовою має бути своєрідною моделлю процесу спілкування. У цьому випадку ко-
мунікативність розглядається не як методичний принцип, а як методологічний принцип, що 
підпорядковує всі сторони навчання: співвіднесення знань з уміннями та навичками, відбір 
прийомів навчання, зміст загальноосвітніх і виховних завдань, а також обсяг і характер зв’язків 
з іншими навчальними предметами. Головне в комунікативному навчанні – це спрямованість 
освітнього процесу на розвиток практичних умінь володіння мовою, як засобом спілкування у 
різних життєвих ситуаціях у залежності від мети спілкування, тобто на формування комуніка-
тивної компетенції певного рівня. А тому, організація освітньої діяльності має, певним чином, 
відтворювати процес моделювання принципово важливих параметрів спілкування, як: осо-
бистісний характер комунікативної діяльності суб’єктів спілкування, відношення та взаємодія 
мовленнєвих партнерів; ситуація, як форма функціонування спілкування, змістова основа про-
цесу спілкування; система мовленнєвих засобів, що забезпечують комунікативну діяльність, 
функціональний характер засвоєння та використання мовленнєвих засобів, евристичність. За-
звичай, такий підхід до навчання іноземної мови номінують комунікативно-діяльнісним, 
оскільки він, за словами О. Леонтьєва, зорієнтований на співрозмовника, а комунікабельність –  
це оптимальний вплив на співрозмовника. За комунікативно-діяльнісним підходом, спілкуван-
ня виступає метою, способом і засобом навчання іноземної мови [5]. Означений підхід має 
глибоку психолінгвістичну зумовленість: ґрунтується на взаємозв’язку мови і мовленнєвої  
діяльності, психології породження та розуміння висловлювань та кон-центрується на мові – як 
системі, та мовленні – як діяльності з актуалізації можливостей, що мова надає її носіям.

Так, Ф. де Соссюр розглядав мову, як знакову систему, що виникає та використовується 
заради спілкування, та в ситуаціях спілкування, є його основним засобом, тобто, виконує кому-
нікативну функцію. Окрім того, вона є засобом передання інформації від мовця до слухача [9].  
А тому, мова, пов’язана з потребами та умовами комунікації людини, містить важливий аспект 
її соціальної поведінки, посідає певне місце у комунікативно-пізнавальній діяльності. Відзна-
чимо, що немає галузі людського існування, яка б не стосувалася спілкування, що, опосеред-
коване знаками, виступає у вигляді комунікативної активності з власною стратегією реалізації 
певних комунікативно-пізнавальних завдань, а саме: привернути увагу співрозмовника, зорієн-
тувати його у меті та умовах спілкування, організувати смислове сприйняття співрозмовником 
інформації; запевнити співрозмовника, викликати його співчуття, підтримати його погляд, тоб-
то, вплинути у процесі спілкування на іншого/інших з метою зміни його/їхньої поведінки.  
У зв’язку з цим, більш актуальним постає питання про соціальні функції спілкування, його при-
роду і місце у загальній системі діяльності суспільства та індивіда, як члена цього суспільства. 
Проблеми спілкування, як багаторівневого та багатомірного феномена, досліджуються на різ-
них рівнях наук: соціології, психології, лінгвістики, психолінгвістики, лінгвосоціопсихології, 
педагогіки тощо. 

Як свідчать дослідження, існують різні підходи до проблеми спілкування. Філософи, 
наприклад, аналізують спілкування, як спосіб реалізації суспільних відносин, розглядають 
його як вид діяльності, де фіксуються суб’єкт-суб’єктні відносини, вивчають вплив спілку-
вання на формування особистості (М. Бахтін, А. Камю, Ж. Сартр, К. Ясперс та ін.). Дослі-
дження проблем спілкування в загально філософському плані виступає методологічним під-
ґрунтям, на якому базується вивчення цього феномена в інших науках. Зокрема, у психології 
та педагогіці спілкування розглядається як міжособистісна і міжгрупова взаємодія, основа 
якої містить пізнання одне одного та обмін певними результатами психічної діяльності –  
інформацією, думками, почуттями, оцінками тощо [1], як особистісна потреба людини. Пси-
хологи називають цю потребу комунікативною і вважають, що вона проявляється через  
прагнення людини до розуміння її іншими. В лінгводидактиці комунікативно-діяльнісний 
підхід розглядається, як принцип, що є передумовою успішного вивчення мовних явищ  
(А. Богуш, М. Вашуленко, М. Пентилюк, К. Плиско, Г. Шелехова та ін.), а також, як сучасний 
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метод навчання, що характеризується наданням пріоритету різним видам мовленнєвої діяль-
ності, використанням активних форм спілкування, що відповідають реальним життєвим  
комунікативним ситуаціям.

В основі психологічної теорії діяльності міститься принцип діалектико-матеріалістич-
ної філософії, що свідчить про, що не свідомість визначає буття, діяльність, а, навпаки, буття, 
діяльність людини визначають її свідомість. На основі цього положення С. Рубінштейн  
в 30-і рр. ХХ ст. сформулював важливий для вітчизняної психології принцип єдності свідо-
мості і діяльності. «Формуючись у діяльності, психіка, свідомість у діяльності і проявляється. 
Діяльність і свідомість утворюють органічне ціле, тотожність, єдність». При цьому С. Ру-
бінштейн розглядав свідомість і діяльність інакше, ніж в біхевіорістських традиціях. На дум-
ку науковця, діяльність не є сукупністю рефлекторних та імпульсивних реакцій на зовнішні 
стимули, оскільки регулюється свідомістю і розкриває його. При цьому свідомість розгляда-
ється, як реальність, що проявляється через систему суб’єктивних відносин, у тому числі, 
через діяльність суб’єкта, в процесі якої свідомість формується і розвивається. Цей принцип 
розроблявся в обох варіантах діяльнісного підходу, проте між ними існували відмінності в 
розумінні цієї єдності [8]. О. Леонтьєв уважав, що рішення С. Рубінштейном проблеми єднос-
ті свідомості і діяльності не виходить за рамки діяльності, що розглядається, як зовнішня ак-
тивність. О. Леонтьєв запропонував інше вирішення проблеми: психіка, свідомість «живе»  
в діяльності, свідомість не просто «проявляється і формується» в діяльності, як окрема реаль-
ність – вона «вбудована» в діяльність і нерозривна з нею [3].

Відмінності між двома варіантами діяльнісного підходу чітко формулюються в  
40–50-і рр. ХХ ст. і торкаються, головним чином, двох проблем. По-перше, це проблема пред-
мета психологічної науки. На думку С. Рубінштейна, психологія повинна вивчати не діяль-
ність суб’єкта як таку, а «психіку і тільки психіку» через розкриття її істотних об’єктивних 
зв’язків, в тому числі, через дослідження діяльності [8]. О. Леонтьєв, навпаки, вважав, що 
діяльність повинна входити в предмет психології, оскільки психіка невід’ємно пов’язана з 
тим, що породжують моменти діяльності, вона є формою предметної діяльності [6]. 

Таким чином, за поглядами С. Рубинштейна, будь-яка дія людини виходить з мотивів, 
спрямовується на ціль і виражає ставлення людини до навколишнього. Діяльність і свідомість 
утворюють єдність. Факт усвідомлення діяльності змінює характер її перебігу. З іншого боку, 
усвідомленість дії залежить від ставлення, що складається у процесі діяльності. Визначення 
діяльності неможливо у відриві від свідомості. Поведінка людини не зводиться до простої 
сукупності реакцій, вона містить систему свідомих дій, що відрізняються від реакції іншим 
ставленням до об’єкта. Дія – свідомий акт діяльності, що спрямовується на об’єкт. Єдність 
свідомості і поведінки розкривається у їх змісті – єдність свідомості і буття. Діяльність (взає-
модія суб’єкта з навколишнім світом) – це процес, через який реалізується ставлення людини 
до навколишнього світу. Види людської діяльності визначаються за характером основного про-
дукту/продукції, що створюється в діяльності і є її метою: практична (трудова) і теоретична 
(пізнавальна) діяльність. Охарактеризуємо навчання за комунікативно-діяльнісним підходом.

Під комунікативно-діяльнісним підходом і навчанням на його основі розуміють організа-
цію освітнього процесу, основу якого містить комунікативна взаємодія, що забезпечує участь 
кожного учасника цього процесу, як об’єкта і суб’єкта пізнавальної діяльності. Такий підхід реа-
лізується використанням методів і прийомів, що забезпечують спільну пізнавальну діяльність 
студентів: взаємонавчання, робота у парах, взаємоконтроль, бесіда, дискусія тощо. Він перед-
бачає співробітництво в навчанні, в якому зацікавлені як науково-педагогічні працівники, так  і 
ті, хто навчається. Колективна навчальна, переважно пошукова, діяльність, сприяє формуванню 
пізнавальних мотивів, за результатами чого відбувається свідоме засвоєння знань та вмінь.

На думку М. Пентилюк, комунікативно-діяльнісний підхід передбачає дотримання прин-
ципу цілісного вивчення мови і мовлення [7]. Г. Шелехова вважає комунікативно-діяльнісний 
підхід одним із основних принципів у навчанні рідної мови, за якого процес оволодіння рідним 
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мовленням має здійснюватися в ході розв’язування завдань (усних і письмових) тими, хто  
навчається,  розташованих у порядку наростання їх складності [10].

З вищевикладеного матеріалу підсумуємо, що застосування комунікативно-діяльнісного 
підходу під час підготовки майбутніх лікарів сприяє активізації професійно зорієнтованої ін-
шомовної діяльності студентів, а також інтенсифікації процесу навчання іноземної мови в 
цілому. В умовах збільшення обсягу навчальної інформації певної значущості набувають від-
бір і структурування змісту навчального матеріалу, активізація розумової діяльності, інтенси-
фікація процесу навчання студентів медичного ВЗО, організація самонавчання, здатності  
самостійно знаходити рішення завдань і проблем. 

Таким чином, враховуючи медичну специфіку ВЗО, спрямовану на формування профе-
сійно зорієнтованої мовної підготовки студентів, у контексті нашого дослідження, застосуван-
ня інтерактивних методів, прийомів і засобів навчання дозволять підвищити або сформувати 
мотивацію студентів до професійно зорієнтованого навчання іноземної мови з метою подаль-
шого формування професійно зорієнтованої мовної підготовленості; активізувати діяльність 
науково-педагогічного працівника і студентів, орієнтувати студентів для самостійної діяльнос-
ті, активізувати пізнавальну самостійність та самонавчання студентів; враховувати особистіс-
ні якості та їхні здібності. Проведення цілеспрямованої професійно зорієнтованої підготовки 
з іноземної мови в медичному ВЗО, організація практико-зорієнтованої діяльності зі застосу-
ванням сучасних способів і прийомів, дозволить організувати процес, спрямований на форму-
вання професійно зорієнтованої мовної та загальнокультурної підготовленості студентів ме-
дичного ВЗО, і, як наслідок, підвищити рівень професійної підготовки майбутнього лікаря.
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