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харчування, рекомендації з ортодонтичного і хірургічного лікування (за необхідності), фізичні методи лікування. У 
другому турі клінічного етапу Конкурсу за представленими учасником даними журі оцінює, як змінився 
стоматологічний статус пацієнтів за умови виконання індивідуальної програми профілактики стоматологічних хво
роб через півроку.

Індивідуальні програми профілактики стоматологічних хвороб журі оцінює за такими критеріями: відповідність 
діагнозу положенням доказової медицини; доцільність призначених заходів щодо покращення стану порожнини 
рота пацієнта; ефективність вибору засобів догляду за порожниною рота; обґрунтування ефективності запропо
нованих профілактичних заходів; відповідність очікуваних результатів програми отриманим.

Конкурентоспроможність і конкурс -  поняття взаємопов'язані, що відображають виділення найкращих на 
основі певних особистісно-професійних якостей. Не викликає сумніву й те, що обов'язковими умовами успішного 
проведення конкурсу є чітка організація роботи керівника експертної групи, об'єктивна оцінка результатів на всіх 
етапах.

За підсумками конкурсу в лікарів-стоматологів дитячих формується критична оцінка результатів діяльності, 
проявляється готовність до самозміни на основі діагностики і самодіагностики, до прояву особистої ініціативи і 
подальшого професійного росту.

У процесі творчої діяльності в конкурсах професійної майстерності в лікаря-стоматолога формуються не 
стільки нові знання й конструктивні елементи діяльності, скільки більш загальні уявлення про професійну 
діяльність. Під час підготовки й участі в конкурсі лікар-стоматолог виступає в нових професійних ролях: мето
дист, розповсюджувач досвіду, дослідник, лідер. У момент складання плану профілактики, розмови з маленьким 
пацієнтом, бесіди з батьками створюється якісно новий для конкурсанта продукт, оскільки і сам формат прове
дення конкурсних випробувань має інноваційний характер. До того ж, однією з найважливіших умов успішного 
виступу в конкурсі є створення цілісного образу своєї творчої діяльності через її демонстрацію.

Отже, участь у конкурсі можна розглядати як процес самореалізації індивідуальних, психологічних, 
інтелектуальних здібностей дитячого лікаря-стоматолога. Основи творчого ставлення до власної діяльності фор
муються, закладаються в процесі професійної підготовки, однією з форм якої є конкурси професійної 
майстерності, з часом розвиваються в професійній діяльності. У рамках конкурсу професійної майстерності 
реалізується власний ефективний досвід як результат, перш за все, творчої профілактичної й лікувальної 
діяльності лікаря як процесу самореалізації своїх здібностей.
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Українська медична стоматологічна академія
Охарактеризовано новий педагогічний підхід -  коучинг. Розкрито суть, цілі, основні принципи, можливості 
впровадження коучингового підходу в навчальний процес. Вивчено можливості застосування цієї методики в 
сучасній вищий медичній школі.
Ключові слова: коучинг, самоосвіта, методи освітнього коучингу, професійна підготовка, наставництво, 
післядипломна освіта.
The article describes a new pedagogical approach -  “coach". The authors described essence, goals, basic principles of 
coach and possibility of introducing into the educational process. The possibility of applying this technique in a modern 
higher medical school has been studied.
Keywords: coaching, self-knowledge, educational coaching methods, professional training, tutorship, 
postgraduate education.

Інтеграція України в європейський освітній простір, перехід до компетентнісної освітньої парадигми зумовили 
зміни в стратегії професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі, здатних добре орієнтуватися в реаліях сьо
годення й адекватно реагувати на них, знаходити оптимальні шляхи запобігання і подолання проблем, працювати з ви
сокою продуктивністю й ефективністю, готових до постійного особистісного і професійного саморозвитку [3].

Персоніфіковане, основане на компетенціях навчання, орієнтоване на учнів, стає інноваційною моделлю під
готовки лікарів. Умови цієї моделі зумовлюють дотримання шести основних принципів навчання дорослих: дорос
лі учні вмотивовані й орієнтовані на себе; приносять життєвий досвід і знання в навчальний процес; зазвичай орі
єнтовані на певні цілі, практикують засвоєні знання і бажають мати успіх і повагу. Деякі медичні навчальні заклади 
нині приймають індивідуально-орієнтовані підходи щодо роботи зі студентами-медиками [і].

Для формування навичок самоосвіти й самоконтролю, з метою підготовки компетентних лікарів викладачі ма
ють розвивати з самого початку навчання студентів-медиків. Ці принципи дозволяють створити новий підхід до 
процесу навчання, ввести інтерактивні елементи, новий зміст і для педагогів, і для студентів, створити залуче- 
ність у процес, підвищити мотивацію і відповідальність за результат. Саме коучинг дає можливість покращити са
моконтроль, розвиваючи навички, які виявляють недоліки і створюють цілі для їх усунення на ранніх етапах осві-
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тнього процесу.
На початку XXI ст. у світі з'явилася ще одна професія, призначення якої -  сприяти людині в досягненні її жит

тєвих цілей, розвитку й успіху, -  коучинг (англ. соасЫпд -  процес, під час якого людина або група людей навча
ються, не нове. Воно має угорське походження і закріпилося в Англії в XVI ст. У той час воно означало віз, карету. 
Тут проглядається одна з глибоких аналогій терміна -  «те, що швидко доставляє до мети і допомагає рухатися») 
[3].

Пізніше термін «коучинг» перейшов на означення будь-якої діяльності,
пов'язаної з наставництвом, інструктуванням і консультуванням. Коучинг більше допомагає вчитися, ніж вчить. 

Коучинг -  нова методика, створена на засадах психології, менеджменту, філософії та логіки, яка використовуєть
ся для підвищення ефективності й розкриття потенціалу людини для вирішення її особистих і ділових завдань. Він 
поширений в усіх економічно розвинених країнах і особливо широко використаний у сфері управління людськими 
ресурсами. Людські ресурси в педагогіці -  це студенти, курсанти.

Парадигма коучингу як особливого стилю навчальної взаємодії базується на таких препозиціях: люди здатні 
змінюватися лише в тих випадках, коли самі захочуть цього і готові до цього; наші переконання щодо власних 
можливостей безпосередньо пов'язані з нашими досягненнями; те, як ми визначаємо успіх, безпосередньо 
впливає на наші досягнення; ми обмежуємо наш потенціал рамками наших переконань (скажімо, передбачаючи, 
що певні речі неможливі через зовнішні або ситуаційні бар'єри); люди вчаться лише тоді, коли справді залучені в 
процес; ми можемо вчитися за допомогою всього, що ми робимо, проте навчання відбувається лише тоді, коли ми 
мислимо і будуємо плани на майбутнє; аби допомагати іншим, ми мусимо безперервно прогресувати самі [1]. От
же, завдання коучингу в освіті такі: розкриття внутрішнього потенціалу особистості студента; виділення цілей у 
навчанні, які усувають «білі плями» в знаннях і навичках; розвиток особистості через делегування відповідально
сті; досягнення високого рівня відповідальності та її усвідомлення у всіх учасників коучингу.

Мета статті -  аналіз вагомих характеристик коучингової компетентності у вищій медичній школі й опис шляхів 
її формування на засадах педагогічного коучингу. При цьому окремо виділено завдання розглянути поняття коу
чингу й обґрунтувати доцільність його використання в підготовці й підвищенні кваліфікації лікарів. Отже, стоїть 
завдання довести, що педагогічний коучинг (далі ПК) як технологія особистісного і професійного розвитку 
сприяє формуванню професійної компетентності лікарів у післядипломних навчальних закладах і в міжкурсовий 
період підвищення кваліфікації [1-3].

Міжнародна Федерація Коучингу визначає коучинг як безперервне співробітництво, яке допомагає досягти ре
альних результатів в особистому й професійному житті. У коучингу виділяють кілька основних видів спеціалізації: 
бізнес-коучинг; адміністративний коучинг; кар'єрний коучинг; лайф-коучинг; спортивний коучинг тощо [5].

Коучинг народився в спорті, але тепер широко застосовується в різних сферах життя. Коучинг відповідає на 
основне запитання: “Як мені стати кращим?”, є процесом створення, націленості на сьогодення й майбутнє [4]. 
Отже, результатом коучингу стає поглиблення знань, а його використання в різних сферах сприяє самовдоскона
ленню працівників. Педагогічний коучинг має свої особливості й може бути застосований педагогом безпосеред
ньо в навчальному процесі; сприяє розвитку професійної компетентності викладачів та особистіс- 
но-орієнтованому навчанню студентів; формує нові знання і навички управління учнівським і студентським колек
тивом; зарекомендував себе як індивідуальний і командний метод.

ПК -  нова навчальна методика. Її становленню й розвитку сприяли різні галузі науки (педагогіка, психологія, 
соціологія, філософія) і практики (управління, менеджмент, етика ділового спілкування та ін.). Найсуттєвіший 
вплив на ПК мали науки, що вивчають природу людської поведінки і чинники, які впливають на життєдіяльність 
людей і їхню взаємодію між собою. Ця педагогічна методика покликана допомогти суб’єкту освітнього процесу 
(СОП) встановлювати персональні цілі й виконувати конкретні дії для досягнення виняткових результатів. У цьо
му полягає партнерська взаємодія педагога й особистості. У цьому союзі педагог, який володіє коучинговою ком
петентністю, представляє науку, а інший учасник (СОП) -  творця. Він сам творить своє життя в просторі можливос
тей, створеному спільно з педагогом [5]. Підсумовуючи наведені визначення, можемо зазначити, що Пк необхідно 
розуміти як технологію постійного вдосконалення професіоналізму і кваліфікації викладача вищої школи, що сприяє 
його спільній діяльності з СОП, спрямованій на досягнення цілей, забезпечення самостійності й ефективності в при
йнятті рішень і в особистому, і в професійному житті. Залежно від виду професійної діяльності, кваліфікації праців
ників, їхніх цілей ПК може виконувати різні функції, зведені характеристики яких представлено в табл.1

Таблиця 1
Узагальнена характеристика функцій педагогічного коучингу

Функції Характерстики
Мотиваційна Сприяє досягненню визначених СОП цілей
Методична Використовується в будь-якій формі роботи, на всіх етапах педагогічної діяльності: плану

вання, адаптація, мотивація, навчання і розвиток, атестація й оцінювання
Моніторингова Забезпечує учасників (педагога і СОП) необхідною інформацією для прийняття рішень
Партнерська Виконується з урахуванням ринку праці й забезпечує гармонізацію 

інтересів соціальних партнерів
Мобільна Дає змогу викладачу і СОП учасно адаптуватися в мінливих умовах 

сучасності
Розвивальна Забезпечує формування і розвиток професійної компетентності,сприяє кар'єрному зростанню
Фасилітативна Взаємодія між педагогом і СОП сприяє прийняттю і переживанню 

радощів від комунікацій і позитивних змін
Креативна Дає змогу СОП проявляти ініціативу, генерувати ідеї, знаходити 

шляхи вирішення поставлених завдань, брати за них відповідальність
Атестаційна Сприяє підвищенню рівня кваліфікації працівника на 

постійній основі в міжкурсовий період
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Проте для більшого розуміння цілей і завдань ПК необхідно виокремити його своєрідність від споріднених на
прямів діяльності, таких як наставництво і консультування. Наставництво не є коучингом, це навчання особистим 
прикладом, практична передача професійних або інших навичок і знань від старшого -  молодшому, від досвідче
нішого -  новачку [6]. Наставник спрямовує діяльність нового співробітника в “Роби, як Я”. Також слід виділити 
розбіжності й схожі риси між консультуванням і коучингом (див. табл. 2). Відомо, що всі коучі можуть бути консу
льтантами, але не всі консультанти -  коучами.

Таблиця 2
Розбіжності й схожі риси консультування і коучингу

Схожі риси Розбіжності
Коучинг і консультування Коучинг Консультування
-підтримують зміни в 
організації або установі;
- спрямовані на вирішення 
проблемних завдань, -  
визначення і вироблення 
плану дій;
- розглядаються як 
швидкодіюче втручання в 
цілі суб'єкта взаємодії;
- ефективні в проведенні 
семінарів, тренінгів, майстер- 
класів;
- використовуються в 
індивідуальній, груповій і 
корпоративній діяльності

-відсутність експертності, 
наявність коучингової 
компетентності;
- наявність суб'єкт-суб'єктної 
взаємодії;
- особистісно-орієнтована 
технологія, спрямована на потреби, 
цілі й цінності суб'єкта;
- суб'єкт самостійно за допомогою 
коучингових інструментів знахо
дить
рішення або відповідь;
- ефективний у період 
організаційних змін, 
трансформацій;
- фокусується на всіх сферах 
життя;
- сприяє творчості, подоланню 
стереотипів, відкриває нові 
можливості

- наявність експертності у 
сферах: наука, освіта, бізнес, 
психологія, юриспруденція, 
виробництво та інших;
- дії базуються на 
інформації: збирання, аналіз, 
систематизація, вироблення 
рекомендацій, висновків і 
рішень;
- наявність готового
рішення проблеми або завдання;
- ефективне в період 
стабільності й розвитку;
- фокусується на 
професійних аспектах;
- розв'язує специфічні 
проблеми суб'єкта

Однією з ефективних у сфері сучасного коучингу визнано техніку GROW  (англ. -  зростання), запропоновану 
Дж. Уїтмором. Сутність техніки полягає в

послідовності ефективних запитань. Назва є абревіатурою чотирьох англійських слів: Goal (мета), Reality (ре
альність), Options (варіанти дій), Will (воля).

Спочатку за допомогою запитань з'ясовують мету, якої студент прагне досягти: «В якому напрямі ми хочемо 
працювати? Чого ми хочемо? Яка наша довгострокова мета? Чи є наша мета вимірною? Чи справді ми цього хо
чемо?». Наступні запитання стосуються аналізу реальності: «В якій ситуації ми зараз перебуваємо? Якими ресур
сами володіємо? Чого ми побоюємося? Що станеться, якщо ми досягнемо бажаного? Хто ще може вплинути на 
ситуацію?». Третя група запитань спрямовується на визначення варіантів дій, які може вибрати студент для дося
гнення поставленої мети: «Що може допомогти нам у вирішенні питання? Яким методом ми будемо діяти? Що 
ще ми можемо робити? Яке з вирішених завдань для Вас найприємніше?». Завершує коучингову сесію група за
питань на виховання волі до дії: «Що ми вибираємо для досягнення мети? Як обрані варіанти працюють? Що до
поможе досягти мети? Чи сильний мотив? Якою є самоорганізація і чи правильно ми управляємо часом для дося
гнення мети?» [9]. На наш погляд, коучинг стає ефективним, коли студент розуміє, що є різниця між тим, хто він є, 
і тим, ким хотів би бути; готовий думати новим, незвичним для нього способом; готовий вислуховувати і сприйма
ти критику на свою адресу; готовий до необхідних змін і діє відповідно; студент погоджується з тим, що за резуль
тат несе відповідальність лише він сам, а не коуч-викладач [6].

Одне з головних завдань будь-якого навчання -  не лише навчити чомусь, а передусім навчити вчитися: отри
мувати, знаходити, вишукувати необхідні знання. Саме коучинг запускає механізми через особистісну мотивацію 
студентів самостійно здобувати знання. Коучинг -  це свого роду партнерство, і для того, щоб взаємодія коуча і 
студентів була продуктивною, необхідні відповідність і довіра партнерів [8].

Висновки. Застосування ідей коучингу на практиці означає поступовий перехід від традиційних аудиторних 
занять до тренінгової, індивідуальної, проєктної, екстернатної й дистанційної форм роботи. Коуч сприяє вдоско
наленню і максимально ефективному використанню особистісних якостей студентів, про які більшість або не здо
гадується, або здогадується, але не використовує як основу для руху вперед. Він стимулює студентів до глибшого 
усвідомлення своїх цілей, ресурсів і обмежень, допомагає визначити напрям розвитку особистості взагалі й про
фесійного розвитку зокрема. Переваги коучингу у вищій школі є принципово новим напрямом у педагогічній науці 
й практиці, в основу якого покладено формулювання і максимально швидке досягнення мети шляхом мобілізації 
внутрішнього потенціалу, засвоєння провідних стратегій отримання результату, розвиток і вдосконалення необ
хідних здібностей і навичок. Базується педагогічний коучинг на розвитку креативності студента і надихаючій дія
льності викладача. Недоліком коучингу у формальній освіті є лише брак часу, який необхідно знайти викладачу 
для спілкування з кожним студентом. Проте перспектива впровадження індивідуальної освітньої траєкторії дає 
надію на використання і таких новітніх технологій як педагогічний коучинг.

Список використаної літератури
1. Горук Н. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності студентів. Проблеми підготовки су

часного вчителя. № 11, 2015. С. 99-104.1.

265



Українська медична стоматологічна академія

2. Жовнір М. М. Педагогічна інноватика в медичному виші: до питання впровадження коучинг-технології / М. М. Жовнір, М. В. 
Асламова // Молодий вчений. -  2018. -  № 1. -  С. 309-312.

3. Ненашев Д.В. Коучинг как технология развития эмоциональной компетентности студентов в ВУЗе / Д. В. Ненашев // Воп
росы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского.- 2009. -  № 20.

4. Музичко Л. В., Бородієнко О.В. Сучасні психологічні та педагогічні методи. URL: http://lib.iitta.gov.ua/8028/16. Загол. з екра
на.

5. Офіційний сайт Міжнародної федерації коучингу. URL: http://www.coachfede 
ration.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=850&nav ItemNumber=621.

6. Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб. : Питер, 2003. 204 с.
7. Романова С. М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Нац. авіац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Психологія.

2010. Вип. 3. С. 83-86.
8. Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті. -  Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда 

Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. № 2 (8).
9. Шевчук С. П., Шевчук О. С. Коучинг як метод навчання студентів у
10. контексті реформування вищої освіти України. Наукові праці. Педагогіка. 2016. Випуск 257. Т. 269. 6. 78. 9.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО ВИШУ: РОЛЬ І МІСЦЕ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ

Шкурупій Д.А., Холод Д.А.
Українська медична стоматологічна академія

Обґрунтовано доцільність роботи зі студентською науковою групою як формою індивідуальної діяльності 
студента. Наведено позитивні характеристики такої форми роботи зі студентами з позиції індивідуальнос
ті, опанування навичок наукової роботи й ораторського мистецтва.
Ключові слова: студенти, індивідуальна робота, студентська наукова група.
The article substantiates the expediency of working with a student scientific group as a form of individual student work. 
Positive characteristics of this form of work with students from the standpoint of individuality, acquisition of skills of 
scientific work and public speaking are given.
Keywords: students, individual work, student research group.

Навчальний план будь-якої спеціальності традиційно поміж інших передбачає розділ індивідуальної роботи
студента. Її обсяг визначається особливостями певної навчальної дисципліни, її змістом, професійно орієнтова
ною складовою й умовами організації навчання в конкретному виші.

Форми індивідуальної роботи досить різноманітні й реалізовуються у вигляді творчих, у т.ч. -  навчально- 
наукових завдань. Завдання, характерні для медичного вишу, такі:

-  написання навчальної історії хвороби;
-  клінічні розбори;
-  реферативний огляд матеріалів;
-  наукова презентація власних досліджень;
-  підготовка до студентських олімпіад;
-  участь у студентських наукових конференціях;
-  пошук в інформаційних мережах додаткового навчального матеріалу;
-  участь у студентському обміні й міжнародних стажуваннях;
-  аналіз даних, отриманих за допомогою додаткових методів обстеження хворих;
-  участь у підготовці звітів лікувальних підрозділів;
-  науково-практичний аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів;
-  порівняльний аналіз показників діяльності лікувально-профілактичних установ, закладів у динаміці із 

середніми по місту, області, країні.
За даними [1], індивідуальна робота студента є одним із основних компонентів у європейській структурі підго

товки фахівців, її обсяг може сягати 50% загального обсягу навчальної дисципліни.
Відповідно до чинного примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» у закладах вищої освіти МОЗ України за спеціальністю 222 «Медици
на» ступеня вищої освіти «Магістр», кваліфікації професійної «Лікар», затвердженого виконувачем обов'язків міні
стра охорони здоров'я України 26 липня 2016 року, індивідуальна робота студентів розглядається як форма орга
нізації вивчення навчальних дисциплін, але лише як складова самостійної позааудиторної роботи студентів. При
чому обсяг і характер індивідуальної роботи чітко не зазначено [2].

У таких умовах індивідуальна робота студентів часто стає другорядною навчальною формою, приймаючи ви
гляд консультацій і поступаючись перевагою груповим дискусіям, мозковим штурмам, дебатам та іншим формам 
самостійної роботи. Позааудиторна самостійна робота як така і, відповідно, індивідуальна робота як її окрема 
складова на практиці традиційно програють в ефективності аудиторній роботі. Не слід вважати, що студент без 
додаткового стимулу протягом кількох годин згідно з планом самостійної позааудиторної роботи опановуватиме 
тему, яка не буде розглядатися на практичному занятті. Підготовка тем за планом самостійної позааудиторної 
роботи зазвичай передбачає додатковий пошук літературних джерел (робота в книжкових чи електронних фондах 
бібліотек, пошук наукових журналів, монографій, іншої додаткової літератури). На практиці такого не відбуваєть
ся. Згідно з даними анкетного опитування студентів одного з курсів медичного факультету більшість із них витра
чає на підготовку всіх занять до 2 годин за день; лише близько 10% студентів додатково працюють у бібліотеці.
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