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Авторами узагальнено практичні напрацювання дослідників із англомовних країн щодо ефективного застосування викла-
дачем навичок фасилітатора для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів в умовах 
комп’ютерно-орієнтованої освіти.
Показано, як застосовуються на засадах фасилітації інформаційно-комунікаційні технології, технології «діадної взає-
модії» та ситуаційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів. Проведено аналіз застосування навичок фасилітатора 
у практиці формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів засобами означених технологій.
Розкрита сутність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діадної 
взаємодії» для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів, яка полягає в: іншій меті нав- 
чання (усвідомленні багатоманітності рішень у практичній роботі лікаря-стоматолога); демократичному характері про-
цесу набуття знань, рівноправності з іншими учасниками освітнього процесу (у т. ч. з викладачем); виробленні у майбут-
нього лікаря-стоматолога у процесі співтворчості з викладачем нових професійних компетентностей, знань і навичок; 
чіткості алгоритмів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діад-
ної взаємодії», на основі яких формуються професійні компетентності, набуває розвитку система цінностей майбутніх 
лікарів-стоматологів, формуються їхні життєві установки, власне професійне світосприймання тощо. 
Подано характеристику функціональних форм і якостей діадної взаємодії, які, враховуючи відносну компактність і про-
стоту, використовувалися викладачами для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматоло-
гів. Це підвищило якість діадної взаємодії викладача з майбутніми лікарями-стоматологами. 
Доведено, що використання фасилітаційного підходу в інформаційно-комунікаційних технологіях, технологіях ситуа-
ційного навчання і «діадної взаємодії» у навчальному процесі кафедри терапевтичної стоматології є перспективним і ак- 
туальним напрямом для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів.
Ключові слова: фасилітація; інформаційно-комунікаційні технології; технології ситуаційного навчання; технології «діад-
ної взаємодії»; професійна компетентність; майбутній лікар-стоматолог

Strelnikov Victor, Ilenko Natalia, Litovchenko Irina, Nikolishina Ella. The teacher facilitator’s skills for the professional 
competencies’ development of dentists in computer-based education.
The authors summarize the practical work of researchers from English-speaking countries on the effective application of the teacher’s 
skills as a facilitator for the professional competencies’ development of future dentists in computer-based education. 
It is demonstrated how information and communication technologies, technologies of «dyad interaction» and situational training of 
future dentists are applied based on facilitation. It is carried out the analysis of facilitator skills’ application in practice of professional 
competencies’ development of future dentists using the specified technologies. 
It is determined the essence of information and communication technologies application, technologies of situational training and «dyad 
interaction» for professional competencies’ development of future dentists which consists in another purpose of training (awareness of 
the multiplicity of decisions in practical work of the dentist); democratic nature of the acquiring knowledge process, equality with other 
participants in the educational process (including the teacher); development of new professional competencies, knowledge, and skills 
of future dentist in the process of co-working with the teacher; clarity of algorithms for the use of information and communication 
technologies, situational learning technologies and «dyad interaction», which are the basis for professional competencies’ development, 
the value system of future dentists are developed, their life attitudes, their professional worldview, etc. are also developed. It is determined 
the character of functional forms and qualities of dyad interaction which due to relative compactness and simplicity were used by 
teachers for professional competencies’ development in future dentists. This has improved the quality of the teacher’s dyad interaction 
with future dentists. 
It is proved that the use of the facilitation approach in information and communication technologies, situational learning technologies, 
and «dyad interaction» in the educational process of the Department of Therapeutic Dentistry is a promising and relevant direction for 
the professional competencies development in future dentists.
Key words: facilitation; information and communication technologies; situational learning technologies; technologies of «dyad 
interaction»; professional competence; future dentist
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Постановка проблеми. Стратегічно важливим напря-
мом розвитку сучасної системи сучасної системи вищої 
освіти України є організація й упровадження комп’ютер-
но-орієнтованої освіти, що створює нові можливості для 
реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця 
з вищою освітою. Актуальність цього напряму пов’язана з 
тим, що нині спостерігається стала залежність між успіха-
ми у навчанні й професійній самореалізації студентської 
молоді та якістю їхньої підготовки щодо застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, їхньою інфор-
маційно-комунікаційною компетентністю. Так, на етапі 
здобуття майбутньої професії ефективність засвоєння сту-
дентами навчальної інформації визначається не її обсягом, 
а вмінням орієнтуватися у швидкоплинних інформаційних 
потоках, самостійно набувати нових знань, здійснювати 
самоконтроль за виконанням дій, здатністю до подальшо-
го здобуття професії в умовах розвитку суспільства знань. 
Тож упровадження комп’ютерно-орієнтованої освіти у за-
кладах вищої освіти спрямовується на підготовку кваліфі-
кованого лікаря-стоматолога, конкурентного, компетент-
ного, мобільного, здатного працювати на рівні світових 
стандартів, готового до постійного професійного вдоско-
налення впродовж життя [3].

Однак самі по собі засоби комп’ютерно-орієнтованої 
освіти не забезпечують вирішення проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматоло-
гів, тому доречно звернутися до західноєвропейського й 
американського досвіду застосування фасилітаційного 
підходу в інформаційно-комунікаційних технологіях, тех-
нологіях ситуаційного навчання і «діадної взаємодії», які є 
технологіями посткласичної дидактики. Досвід підготовки 
майбутніх лікарів-стоматологів показує, що ці технології 

здатні ефективніше, ніж традиційна підготовка, вирішити 
завдання формування професійних компетентностей май-
бутніх лікарів-стоматологів щодо організації власних про-
фесійних дій і мобілізації внутрішніх ресурсів. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій, у яких за-
початковано розв’язання проблеми підготовки майбут-
ніх фахівців з використанням фасилітаційного підходу в 
інформаційно-комунікаційних технологіях, технологіях 
ситуаційного навчання і «діадної взаємодії», показав її по-
пулярність у вітчизняних дослідженнях (В. Андрущенко [3],  
Л. Багрій, Н. Білик [1; 2; 13], В. Бобрицька [3], О. Буйниць-
ка [4], В. Галузяк [5; 10], Г. Каніщенко, В. Конащук, Л. Лебе-
дик [6–9], В. Лобода, О. Пометун, Ю. Сурмін, С. Тихолаз [5], 
П. Шеремета та ін.). Однак у більшості робіт дослідниками 
не систематизуються переваги застосування означених 
технології навчання, що значно применшує її практичне 
значення, особливо у формуванні професійних компетент-
ностей майбутніх лікарів-стоматологів. 

Мета статті полягає в узагальненні практичних на-
працювань дослідників із Західної Європи і США щодо 
ефективного застосування викладачем навичок фасилі-
татора для формування професійних компетентностей 
майбутніх лікарів-стоматологів в інформаційно-комуніка-
ційних технологіях, технологіях ситуаційного навчання і 
«діадної взаємодії». 

Завданнями дослідження є: по-перше, визначити мож-
ливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі кафедри терапевтичної 
стоматології; по-друге, охарактеризувати алгоритми засто-
совування для формування професійних компетентностей 
майбутніх лікарів-стоматологів технологій ситуаційного 
навчання і «діадної взаємодії»; по-третє, розкрити сутність 
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фасилітаційного підходу і запропонувати систему ефек-
тивних навичок викладача-фасилітатора.

Викладення основного матеріалу. Розпочинаючи ви-
кладення сутності й результатів нашого дослідження, зок-
рема, першого практичного його завдання, зазначимо, 
що інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність 
методів, виробничих процесів і програмно-технічних за-
собів, інтегрованих із метою збирання, оброблення, збе-
рігання, розповсюдження, демонстрації та використання 
даних в інтересах їхніх користувачів. Реалізація можли-
востей інформаційно-комунікаційних технологій у закла-
дах освіти здійснюється за допомогою технічних засобів 
навчання. За О. Буйницькою, це «обладнання (специфічні 
носії навчальних матеріалів) й апаратура, що застосовую-
ться в навчальному процесі з метою підвищення його  
ефективності» [4].

Згідно з даними міжнародного консорціуму New Media 
Consortium (NMC) за 2019 рік, до сучасних комп’ютерних 
технологій, які визначають перспективний розвиток засо-
бів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зара-
ховують такі: 1) мобільні технології, які дають можливість 
застосовувати в освітньому процесі смартфони, комуніка-
тори, нетбуки, ноутбуки завдяки їхній можливості спіль-
ного доступу до ресурсів та швидкого підключення до 
мережі; 2) цифрові ресурси високої якості, програмне за-
безпечення та вільний централізований доступ до них, що 
допомагають вільно реалізовувати нові методи та форми 
роботи, орієнтовані на активну самостійну та продуктивну 
діяльність тих, хто навчається (це може бути реалізоване 
за рахунок створення освітніх порталів); 3) сенсорні інтер-
фейси – технологія, що базується на природних людських 
жестах, які дають змогу легко управляти об’єктами на 
екрані, що сприяє розробленню нових моделей взаємо-
дії людини (викладача, учителя, студента) та інформацій-
но-комунікаційних засобів; 4) візуалізація даних [16]. Дані 
такого типу є когнітивними інструментами навчання, які 
дуже полюбляють як викладачі, так і студенти. Нині зви-
чайна візуалізація у вигляді малюнків, схем, моделей, 3d 
моделей, відео доповнена іншим напрямом посилення ві-
зуальної інформації – доповненої реальності, що пропонує 
комбінацію реальних і віртуальних об’єктів і створює зо-
всім нове інформаційне сприйняття реальності.

На кафедрі терапевтичної стоматології для інформа-
ційного забезпечення освітнього процесу широко вико-
ристовуються комп’ютерна техніка, теле-відео- і мульти-
медійна апаратура, інтернет-ресурси, пошукові системи 
загального призначення, системи підтримки навчання, 
текстові редактори, хмаро орієнтовані засоби підтримки 
спільної навчально-дослідницької діяльності, науково-по-
пулярні інформаційні ресурси Internet тощо. Крім того, су-
часні студенти, як правило, мають у своєму розпорядженні 
й використанні ще й смартфони, ноутбуки, нетбуки або 
планшети, які й використовують під час освітнього проце-
су на кафедрі.

Відзначимо інтенсивне залучення засобів мультимедіа 
до всіх видів навчальної діяльності, а саме: під час читан-
ня лекцій, проведення практичних занять, самостійної 
роботи студентів, підготовки до захисту академічної істо-
рії хвороби, підготовки до здачі семестрово-підсумкової 
атестації, індивідуальної роботи викладачів зі студентами. 
Широке застосування комп’ютерно орієнтованих ІКТ в 
освітньому процесі кафедри терапевтичної стоматології 
позитивно впливає на формування у студентів інформа-
ційної грамотності, професійної компетентності.

Практична реалізація напряму формування професій-
ної компетентності майбутніх лікарів здійснювалася не 
лише в межах вивчення навчальної дисципліни під час 
аудиторних занять (лекцій чи практичних занять), а також 
у ході проведення самостійної роботи. Самостійна робота 
студентів є невід’ємним складником вивчення навчаль-
ної дисципліни, спрямована на оптимальне засвоєння 
навчальної програми [11]. Нині у закладах вищої освіти 
збільшено частину самостійної роботи з усіх навчальних 
дисциплін, зокрема із предметів стоматологічного профі-
лю. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують 
студентів-медиків електронними навчальними ресурсами 
для самостійного опрацювання, завданнями для самостій-
ного виконання, що дає змогу реалізувати індивідуаль-
ний підхід до кожного студента, внести позитивні зміни 
в традиційну систему освіти, застосовуючи, комп’ютерні 
навчальні системи, електронні бібліотеки, мультимедійні 
засоби, електронні посібники тощо. Так, на інтернет-сто-
рінці кафедри терапевтичної стоматології розміщено всю 
необхідну теоретичну інформацію з усіх тем відповідно до 
програми навчальної дисципліни, навчально-методичні 
матеріали, відеопрезентації, бази тестових завдань і задач 
для самостійного контролю, алгоритми вирішення ситуа-
ційних задач, глосарії, корисні поради, силабуси. Інформа-
ційно-комунікаційні технології надають безліч потужних 
можливостей студентам здійснювати навчання онлайн,  
займатися самоосвітою у зручний час і в комфортних умо-
вах, вільно обмінюватися корисними і важливими матеріа-
лами, не зважаючи на географічне місце розташування, 
отримувати повноцінні консультації в режимі реального 
часу та в стислі терміни і все це завдяки розміщенню необ-
хідних матеріалів, даних і відомостей на віддалених серве-
рах і без прив’язки до стаціонарного комп’ютера. Сучасний 
студент повинен досконало володіти новітніми інформа-
ційно-комунікаційними технологіями і застосовувати їх у 
своїй професійній діяльності для власного професійного  
розвитку.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в освітньому процесі кафедри терапевтичної сто-
матології залишається перспективним й актуальним на-
прямом для формування професійних компетентностей 
майбутніх лікарів-стоматологів.

Згідно з другим завдання дослідження охарактеризуємо 
алгоритми застосовування технологій ситуаційного нав-
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чання і «діадної взаємодії» для формування професійних 
компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів. 

Так, технологія ситуаційного навчання, яка з’явилася у 
країнах Заходу з назвою «кейс-метод», вважається такою, 
що розпочинає долати кризу освіти в сучасному світі [12, 
с. 36]. Подається «кейс»-технологія у вітчизняних дослід-
женнях як комплект засобів навчання, розміщених у кейсі. 
Такі комплекти надаються майбутнім лікарям-стоматологам 
уже на початку вивчення ними навчальної дисципліни, який 
вміщує компакт-диски, електронні довідники, електронні 
навчальні посібники, методичні рекомендації, презентації у 
Power-point, відеоматеріали тощо. Це дидактичне забезпе-
чення покликане забезпечити самостійну роботу майбутніх 
лікарів-стоматологів, надати їм алгоритми виконання до-
машніх завдань, підготувати до модульного і підсумкового 
тестування. Технологію ситуаційного навчання найкраще 
застосовувати для аналізу конкретних професійних ситуа-
цій, розроблення проєктів, ділових ігор тощо [12, с. 36].

Кейс-метод є технологією, що найбільше сприяє належ-
ному формуванню професійних компетентностей майбут-
ніх лікарів-стоматологів. 

Сутність застосування для формування професійних 
компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів техноло-
гії «кейс-метод» полягає в тому, що: 

1) мета навчання відрізняється від класичної схеми –  
навчити, назавжди дати єдино «правильні» знання, вміння 
й навички, адже професійна ситуація швидко змінюєть-
ся; освітній процес орієнтується на усвідомлення у робо-
ті майбутніх лікарів-стоматологів не єдиного, а багатьох  
рішень; 

2) на відміну від традиційних технологій навчання, кейс-
методу властивий демократичний характер процесу на-
буття знань – майбутній лікар-стоматолог є рівноправним 
із іншими учасниками обговорення проблем майбутньої 
роботи, зокрема з викладачем; головним є не оволодіння 
готовими знаннями, а вироблення їх у процесі співтвор-
чості з викладачем у професійному арсеналі майбутнього 
лікаря-стоматолога; 

3) результатом застосування кейс-методу є не лише  
знання, а й професійні навички взаємодії з клієнтами; 

4) технологія застосування кейс-методу у підготовці май-
бутніх лікарів-стоматологів є досить чіткою і простою – за 
певними правилами виробляється модель конкретної си-
туації, яка має місце в реальній практиці стоматолога, та 
комплекс знань, практичних навичок, необхідних для її 
вирішення (означена модель може мати вигляд тексту об-
сягом від однієї до десяти сторінок, який називається «кей-
сом»); майбутні лікарі-стоматологи попередньо вивчають 
запропонований кейс, залучають різноманітні джерела ін-
формації, матеріали оглядових лекцій тощо; на практичних 
заняттях і диспутах зміст кейсу детально обговорюється, 
викладач у фасилітаційній взаємодії процесу співтворчості 
виконує роль диспетчера (організовує й підтримує диску-
сію, генерує уточнюючі запитання, фіксує відповіді); 

5) на основі кейс-методу набуває розвитку система цін-
ностей майбутніх лікарів-стоматологів, формуються їхні 
життєві позиції, установки, своєрідне професійне світо-
сприймання; 

6) кейс-метод дозволяє отримати задоволення від піз-
нання нового; захопленість, творча конкуренція, своєрід-
на ейфорія, позитивні емоції, що закономірно виникають 
під час обговорення кейсу, дають насолоду від професій-
ної взаємодії; 

7) кейс-технологія, розвиває вміння майбутніх лікарів-
стоматологів самостійно орієнтуватися в професійній си-
туації, оволодівати її методикою і методологією, набувати 
досвіду [12, с. 36–37].

Кейс-технологія передбачає певні завдання, етапи, тех-
нології роботи. Етапами роботи майбутніх лікарів-стома-
тологів з кейсами є: а) »входження» і розуміння професій-
ної ситуації; б) постановка діагнозу професійної ситуації, 
з’ясування причин появи можливих симптомів; в) визна-
чення стратегії вирішення ключових проблем (виявлення 
справжніх причин); г) вироблення стратегічних альтерна-
тив (пошук варіантів); д) оцінювання і вибір альтернатив 
(вибір оптимального рішення); е) обґрунтування рішення 
[там само, с. 37].

Щодо технології «діадної взаємодії» у навчанні майбутніх 
лікарів-стоматологів зазначимо, що ця технологія започат-
кована у 70–80-х роках ХХ століття у країнах США і Європи. 
Зокрема, професором Корнельського університету США 
У. Бронфенбреннером (U. Bronfenbrenner) у масштабному 
дослідженні впливу середовища («сетингу», від англ. – 
setting) на розвиток людини (проєкт мав назву «Екологія 
розвитку людини») [14, с. 21; 15]. 

Найважливішою одиницею екологічного контексту, яка 
має власні правила розвитку, в У. Бронфенбреннера є діа-
да (з англ. dyad – двійка, пара). Автор з педагогічної точки 
зору розглядає діадну взаємодію. Характеризуючи у плані 
розвитку особистості діади за їхнім потенціалом, він виді-
ляє три функціональні форми діадної взаємодії: 

а) діада спостереження (an observational dyad), яка має 
місце, коли хтось проявляє стійку увагу до діяльності ін-
шої людини (наприклад, майбутній лікар-стоматолог до 
діяльності викладача університету чи навпаки), котрий, у 
свою чергу, хоче, щоб на нього також звертали увагу; якщо 
дві особи уважні до діяльності однієї з них, то, на думку У. 
Бронфенбреннера, вони часто починають діяти спільно; 

б) діади спостереження трансформуються в діади су-
місної діяльності (a joint activity dyad); учасники діади не 
роблять однакове, але активність кожного є диференці-
йовано спрямованим складником інтегративного патерну; 
ця форма діадної взаємодії найкраща у плані зростання 
мотивації самостійно вдосконалювати свою діяльність [12, 
с. 34-35]; виховна сила діади сумісної діяльності обумовле-
на її якостями: 1) взаємною узгодженістю, яка передбачає, 
що кожний учасник діади, як і майбутній лікар-стоматолог 
з колегами і з викладачем, координує з діями партнера 
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свої дії; ця координація не лише формує вміння майбут-
нього лікаря-стоматолога взаємодіяти, а й стимулює ево-
люцію розуміння взаємозалежності як найважливішого 
етапу в когнітивному розвитку (проводячи аналогію з пінг-
понгом, де обмін м’ячами прискорюється у процесі гри, У. 
Бронфенбреннер підкреслював, що взаємна узгодженість 
стимулює прискорення темпу і зростання складності ви-
ховного процесу в діаді) [12, с. 35];  2) балансом влади;  
3) афективними взаєминами учасників діадних взаємодій, 
які характеризуються більшою силою й виразністю, є або 
взаємно негативними, або позитивними, амбівалентними 
чи асиметричними (коли Б подобається А, але А не подобає- 
ться Б), міра їх взаємності й позитивності суттєво впли-
вають на процес формування професійних компетентнос-
тей особистості майбутніх лікарів-стоматологів, його темп; 

в) афективні взаємини відіграють вирішальну роль у 
формуванні третього типу діадної взаємодії – «провідної 
діади» (a primary dyad), яка означає зв’язок, який фено-
менологічно продовжує існувати для обох учасників (на-
приклад, майбутнього лікаря-стоматолога і його викла-
дача чи куратора), навіть якщо вони вже не разом: вони 
залишаються один для одного об’єктами сильних емоцій, 
продовжують впливати на поведінку кожного, з’являються 
в думках; найчастіше виникає на основі участі в спільній  
діяльності, особливо за умови фасилітаційної взаємодії. 

Справедливим є твердження У. Бронфенбреннера: «Ви-
ховний вплив як діади спостереження, так і діади спільної 
діяльності буде значнішим, якщо кожна з них буде існувати 
в контексті провідної діади, яка характеризується взаєм-
ними позитивними почуттями. І навпаки, взаємний анта-
гонізм, що має місце в контексті провідної діади, порушує 
виховне спостереження й особливо деструктивний для 
спільної діяльності» [12, с. 60].

Викладачам доцільно керуватися характеристиками 
функціональних форм і якостей діадних взаємодій, урахо-
вуючи їхню відносну компактність і простоту, під час фор-
мування професійних компетентностей майбутніх лікарів-
стоматологів. 

Формуючи професійні компетентності майбутніх ліка-
рів-стоматологів, викладачі мають ураховувати висновок 
У. Бронфенбреннера про те, що конструктивний вплив 
на означений розвиток професійних компетентностей 
можливий лише тоді, коли здійснюється вплив на сере-
довище студента. Керуючись вимогами до «діади спосте-
реження», викладач має слідкувати за своєю мовою, по-
ведінкою, зовнішнім виглядом, намагатися бути взірцем 
для майбутнього лікаря-стоматолога; впроваджуючи у 
життя студентів діаду «сумісної діяльності», викладач має 
шукати можливості для включення у спільну діяльність 
усіх студентів групи, вести, окрім традиційного навчання, 
гурткову, наукову роботу, відзначати свята, готувати похо-
ди до музеїв, робити мультимедійні презентації, проводи-
ти студентські наукові конференції тощо; щоб забезпечити 
«якість діадної взаємодії», викладачеві треба створювати 

продуктивні конфлікти у взаємодії зі студентом і «гаси-
ти» афективні негативні взаємини; створювати «рольо-
вий репертуар» майбутніх лікарів-стоматологів, надавати  
«траєкторіям розвитку» напряму позитивної взаємодії.  
Кураторам студентських груп важливо сприяти налагод-
женню зв’язків між різними сетингами – закладом освіти, 
гуртком, сім’єю, секцією тощо; добре вивчити сім’ї майбут-
ніх лікарів-стоматологів, їхні взаємини з батьками, коло 
спілкування, житлово-побутові умови тощо.

Стосовно третього завдання дослідження з’ясовано, що 
професійна фасилітація є: а) організацією процесу групової 
роботи, спрямованої на прояснення і досягнення групою 
поставлених цілей; б) процесом, який підвищує ефектив-
ність групової роботи, сприяє залученню та зацікавленості 
учасників, розкриттю і максимальному включенню їхнього 
потенціалу; в) простором, у якому виявляються проривні 
рішення, інсайти, актуалізується колективний інтелект; г) 
мистецтвом залучення розуміння, мислення й енергії всіх 
учасників до колективної творчості; д) наборам практик, 
які полегшують виконання завдань групи, оптимально ви-
користовують відведений час та індивідуальні здібності 
кожного її учасника; е) не простою сумою зусиль членів 
групи, а синергією у кращих своїх проявах; є) способом 
допомогти групі якнайкраще мислити; ж) мирною револю- 
цією або колективною еволюцією.

Фасилітаційний підхід докорінно відрізняється від тра-
диційного обговорення у студентській групі. 

Так, традиційній роботі з групою властиві: а) узурпація 
більшої частину часу активними студентами, які швидше 
міркують; б) сприймання запитань як викликів («хіба я ска-
зав чи зробив неправильно?»); в) перебивання, втручання 
в розмову; г) уникнення відмінних точок зору, які розгля-
даються як конфлікти; д) відсутність уваги до думки інших, 
зайнятість кожного формулюванням власної; е) вирішення 
проблеми настає тоді, коли хтось сформулює правильну 
відповідь.

За фасилітаційного підходу ці ж ознаки мають відмінне, і, 
навіть, протилежне значення: а) у пошуку рішення беруть 
участь усі студенти; б) запитання застосовуються для зао-
хочення членів групи, прояснення сутності висловленої 
пропозиції; в) кожен може вільно висловити свою думку; 
г) співіснування протилежних точок зору, складність об-
говорюваного питання потребує думки кожного учасника;  
д) слухання думки кожного як важливої для вирішення  
обговорюваної проблеми; е) вирішення проблеми настає, 
коли всі зрозуміють найкращу аргументацію і погодяться 
з нею.

Викладач, як фасилітатор, експерт з методів групової вза-
ємодії, має вміти: організувати освітній процес, залучити 
до нього студентів, структурувати роботу групи для до-
сягнення спільної мети; створювати навчальне середо-
вище, у т. ч. віртуальне, де ефективним є процес групової 
взаємодії, де нові ідеї, знання, інсайти генеруються через 
креативну взаємодію учасників (колективна мудрість); 
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слідкувати за виконанням завдання і за взаємозв’язками 
студентів, їхніми позитивними відчуттями і світо- 
сприйняттям.

Нами виділені вміння, які можуть були відшліфовані до 
рівня навички викладача-фасилітатора, важливі в умовах 
комп’ютерно-орієнтованої освіти. Серед них такі:

1) навичка прояву віртуального терпіння, поваги до різ-
них стилів спілкування студентів, для прикладу – автори-
тарного, ділового, зверхнього, конформного, байдужого, 
відчуженого, формально-толерантного, агресивного (за  
В. Галузяком); «спільної творчості», «дружньої прихиль-
ності», «загравання», «залякування», «дистанції», «ментор-
ський» (за І. Юсуповим);

2) навичка перефразування сказаного студентом: пов-
тор його думки іншими словами; цим викладач дає зрозу-
міти, що почув студента і цим підтверджує його право на 
власну думку;

3) навичка розпитування – для уточнення позиції сту-
дента, прояснення сутності його рішення проблеми, допо-
мога йому у формулюванні власної ідеї;

4) навичка віддзеркалення того, що сказав студент, – 
для прискорення темпу повільних дискусій, покращення 
роботи щойно сформованих мікрогруп, появи довіри між 
учасниками дискусії; 

5) навичка фіксування ідей – спочатку записуються, а по-
тім обговорюються й аналізуються;

6) навичка стекінгу (від англ. stacking – «укладання в 
стопку») – встановлення послідовності висловлювань сту-
дентів, черговості, якщо бажаючих висловитися декілька;

7) навичка трекінгу (від англ. tracking – «відслідковування, 
супровід») – відслідковування декількох ліній обговорення  
у випадку розгалуження ідей вирішення проблеми; пізніше 
організовується їхнє обговорення у групах чи парах; 

8) навичка підбадьорення учасників дискусії, яка дає 
можливість їм висловитися, залучає до діалогу («Хто ще ба-
жає поділитися своїми ідеями? Чи є у вас якісь приклади?»);

9) навичка врівноваження напряму дискусії, якщо вона 
задана першими учасниками і йде в одному «руслі», треба 
подати альтернативні позиції, розширити дискусію («Чи є з 
цього питання інші погляди?»);

10) навичка залучення до розмови затятих «мовчунів», 
для чого треба бути уважним до невербальних проявів, які 
засвідчують готовність студента включитися в процес дис-
кусії, розуміти появу в нього бажання висловитися, постій-
но наголошувати на важливості думки кожного;

11) навичка визнання почуттів учасників дискусії, «приєд- 
нання» до їхнього внутрішнього світу («Ви маєте право 
демонструвати свої почуття…», «Мені прикро, що Ви, 
напевно, засмучені зараз», «Напевно, досить образли-
во (чи страшно, прикро, принизливо, соромно), коли  
говорять…»;

12) навичка прийняття іншої точки зору, адже будь-яка з 
них має право на існування; визнавати різні точки зору, не 
переходячи на якусь із них;

13) навичка емпатії (розуміння відносин, почуттів, пси-
хічних станів інших у формі співпереживання) – подумки 
перебувати на місці іншої людини («Відчуваю, як вам на цю 
тему складно говорити …»; 

14) навичка навмисного мовчання, тримання паузи (за 
потреби зупинити дискусію – «Давайте зробимо паузу, щоб 
ми зрозуміли, які наслідки матиме те, що відбувається …»);

15) навичка лінкування (компонування), тобто вміння всі 
«недокомпоновані» частини обговорюваного проєкту до-
вести до кінця і пов’язати між собою у зрозумілий довер-
шений формат («Як Ваша пропозиція стосується проєкту, 
який ми зараз обговорюємо?»);

16) навичка пошуку точок перетину для вирішення проєк- 
ту, яка необхідна в умовах поляризації дискусії, пошуку чо-
гось спільного, об’єднуючого, хоча й не очевидного; 

17) навичка уважного слухання, навіть за наявності  
своєї, навіть протилежної, точки зору; це необхідно для 
позначення певних позицій, виходячи з конкретних ро-
лей учасників дискусії (лідера групи, керівника, активного 
учасника, спостерігача);

18) навичка підведення підсумків дискусії, адже в групо-
вій роботі важливо її узагальнити, зробить резюме, пере-
фразувавши своїми словами те, що відбувалося, і до чого 
прийшли в процесі дискусії;

19) навичка структурування висловлених ідей на вкрай 
важливі, необхідні й частково доречні та встановлення 
порядку їхнього подальшого обговорення й реалізації 
(«Означені питання стосуються різних тем, давайте будемо 
розглядати окремо в такій послідовності …», «Запропоно-
вані рішення стосуються різних рівнів узагальнення, кож-
ному варто приділити увагу …», «Як можна описати струк-
туру вирішення обговореної проблеми?»);

20) навичка формулювання висновку («Якими словами 
можна описати найточніше висновок із обговорення?», 
«Сформулюємо висновок таким чином…», «Можливо, є 
інші формулювання?», «Які переваги означеного форму-
лювання?»).

Це не повний перелік навичок викладача-фасилітатора, 
які застосовуються в умовах комп’ютерно-орієнтованої 
освіти.

Висновки. На жаль, масове застосування означених 
складників формування професійних компетентностей 
майбутніх лікарів-стоматологів у сучасних умовах є досить 
проблематичним через матеріальні, психологічні й орга-
нізаційні чинники. Однак в освітньому процесі кафедри 
терапевтичної стоматології використання фасилітаційного 
підходу в інформаційно-комунікаційних технологіях, тех-
нологіях ситуаційного навчання і «діадної взаємодії» до-
вело їхню перспективність й актуальність для формування 
професійних компетентностей майбутніх лікарів-стома-
тологів. У майбутньому на їх основі вони будуть прагнути 
ствердитись як професіонали, доводитимуть своє право 
на кращі умови праці та її оплати, подальшу творчість і но-
ваторство.
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