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навички [5].
Завдяки таким засобам дистанційного навчання як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного ма

теріалу, списки розсилання створюється нове навчальне середовище, в якому лікарі-інтерни почувають себе не
від'ємною частиною колективу кафедри, що посилює мотивацію до навчання. Викладач дистанційної форми ви
ступає більше в ролі помічника, наставника, радника, саме тому за кордоном він називається тьютор (tutor). У си
стемах дистанційного навчання організується робота в межах академічної групи, що дає суттєвий вплив на засво
єння навчального матеріалу [7]. Основна увага в процесі навчання приділяється практичному застосуванню за
своєних знань і розгляду реальних прикладів. Зазвичай тьютори мають багатий досвід практичної роботи у своїй 
галузі. Крім цього, заклади медичної освіти, центр громадського здоров'я МОЗ України, міжнародні й українські 
проєкти й організації підготували низку онлайн-курсів і тренінгів для медичних працівників, лікарів-інтернів про на
дання медичної допомоги в період пандемії COVID-19 і пацієнтам із Co VID-19. Однією з переваг адаптації до 
Co VID-19 стала успішність проведення онлайн-конференцій у Teams або Zoom, які дозволяють працювати у фо
рматі запитання -  відповіді, під час яких співробітники можуть отримати вичерпні відповіді щодо діяльності мед- 
вишів під час кризи. Зв'язок із інтернами був дещо складнішим через їхні особистісні способи навчання й необхід
ність надавати їм постійну підтримку й консультації. До прикладу, на щорічній конференції з міжнародною участю 
для стоматологів і лікарів-інтернів України, яка проводилась на базі п ДМ у  і ННІПО у травні 2021 року з викорис
танням платформи Teams, було представлено і7  доповідей-презентацій лікарів-інтернів стоматологів, які згідно з 
програмою інтернатури в цей час повинні були проходити навчання на кафедрі, але у зв'язку з карантином пере
бували в різних областях України. Лікарі-інтерни й керівники їхніх наукових робіт он-лайн узяли активну участь у 
роботі конференції, доповідях та їх обговоренні.

Проведений аналіз очно-заочного навчання лікарів-інтернів у період карантину підтвердив думку фахівців що
до позитивних і негативних сторін дистанційного навчання. Із точки зору опитуваних лікарів-інтернів, дистанційний 
формат навчання надає можливість отримати нову інформацію, обговорити актуальні й важливі питання, ознайо
митись із сучасними технологіями діагностики й лікування стоматологічних захворювань. Але в такому форматі 
оволодіти практичними навичками, перш за все мануальними, -  складне завдання. На думку лікарів-інтернів сто
матологів, оптимальною формою навчання має бути очно-дистанційна. Перспективи й прийнятність очно- 
дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті потребують вивчення й подальшого вдосконалення.
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АУТОПСИХОЛОГІЧНА КОМ ПЕТЕНТНІСТЬ М ЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЯК ФАКТОР  
ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШ НОСТІ В УМ ОВАХ СУЧАСНОЇ М ЕДИЦИНИ  

Могильник А. І., Адамчук Н. М., Бодулєв О. Ю., Холод Д. А.
Полтавський державний медичний університет

Розглядаються змістові характеристики аутопсихологічної компетентності. Представлено аналіз 
досліджень ролі цього виду компетентності в професійному становленні фахівців антропоцентричних 
професій. Показано значення аутопсихологічної компетентності в досягненні професійного успіху медичними 
фахівцями.

Ключові слова: аутопсихологічна компетентність, медичний фахівець, суб'єкт професійної діяльності, 
самоефективність, суб'єктивний контроль.
The article discusses the substantive characteristics o f autopsychological competence. The analysis o f research on the 
role o f this type o f competence in the professional formation o f specialists o f anthropocentric professions is presented. 
The importance o f autopsychological competence in achieving professional success o f medical specialists is shown.

Key words: autopsychological competence, medical specialist, subject of professional activity, self
effectiveness, subjective control.

У контексті динамічних перетворень сучасної медичної науки актуалізується необхідність досліджень, націлених 
на розробку способів, практик і технологій, що забезпечують реальне вдосконалення фахівців медичного профілю в 
процесі їхньої професійної підготовки. Нині розвиток людини в медичній професії розуміється як процес перетво
рення її з об'єкта впливів комплексу факторів, що діють стихійно, або представлених у різних формуючих і навчаль
них системах, у суб'єкта, що моделює власний розвиток протягом усього професійного зростання [6].
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Аутопсихологічна компетентність тут постає як суб'єктивний чинник самопроєктування, самореалізації, успіху, 
високого рівня розвитку, досягнення якісно іншого рівня самоорганізації та здатності ініціювати й реалізовувати 
оптимальні, конструктивні способи саморегуляції й самоконтролю, знаходити підтримку у власній психологічній 
реальності.

Проблема вдосконалення професійної підготовки лікарів пов'язана насамперед із пошуком суб'єктивних 
факторів, що сприяють розвитку професіоналізму. Велике значення тут має вивчення суб'єктивних умов і 
детермінант розвитку аутопсихологічної компетентності як компонента професіоналізму й значущої умови 
надійності й успішності лікаря в умовах сучасної медицини. Це передбачає комплексне дослідження 
індивідуальних, особистісних і суб'єктно-діяльнісних характеристик майбутніх спеціалістів медичної галузі на 
різних етапах професійного розвитку. У контексті сучасних підходів розвиток людини в професії розглядається як 
просування до самореалізації за рахунок співвіднесення й рефлексії реальних характеристик із ідеальною мо
деллю. Тут велику роль відіграє аутопсихологічна компетентність, пов'язана з особистісно-професійним розвит
ком [9].

Натепер відсутня цілісна теорія аутопсихологічної компетентності людини як професіонала й суб'єкта 
життєдіяльності, особливо в медичній сфері. Разом із тим, накопичено різноманітний емпіричний матеріал щодо 
окремих її компонентів, ролі в адаптації й успішній професіоналізації; значення аутопсихологічної компетентності 
в оптимізації використання особистісних ресурсів, у виробленні конструктивних стратегій поведінки вироблення 
ефективних пізнавальних стилів.

Рефлексивний аналіз досліджень аутопсихологічної компетентності дає можливість розглядати її як 
полідетерміновану інтегральну характеристику, що має складну структуру й функції в різних сферах буття людини 
[1]. У рамках компетентнісного підходу в підготовці фахівців у медичній галузі аутопсихологічна компетентність 
розглядається як результат розвитку й одночасно як фактор успішної професійної діяльності й персоналізації ме
дичного працівника. Це пов'язано, перш за все, з унікальністю психологічних знань і психологічних умінь.

Привласнюючи психологічну інформацію, асимілюючи її у своєму внутрішньому світі, лікар-професіонал пере
ходить на новий рівень опосередкування взаємовідносин зі світом і самим собою. Тут саморозвиток 
зумовлюється розвивальним потенціалом, закладеним у наукове психологічне знання. Психологічні вміння, своєю 
чергою, дозволяють більш конструктивно діяти в ситуації особистого й професійного плану. Діяльність лікаря 
пов'язана з великими частками відповідальності й ризику, наявністю стресорів, тому аутопсихологічна 
компетентність тут відіграє особливо важливу роль.

Нині актуалізується проблема вивчення детермінант професійного успіху, бо успішний у своїй професійній 
галузі медичний фахівець стає більш продуктивним і перспективним, зберігаючи при цьому високий статус 
психологічного здоров'я [3]. У сучасній психології позначено різні компоненти аутопсихологічної компетентності: 
знання, вміння, особисті якості, компетентні способи діяльності й поведінки, компетентний стиль, але не прописа
но зв'язки між ними, не виявлено змістових ліній їх взаємовпливу, нечітко визначено їхню роль у функціонуванні 
даного системного утвору. Притаманна людині аутопсихологічна компетентність як атрибут її зрілості, 
ефективності й спроможності як суб'єкта різних класів взаємодії є новим психологічним утвором, що дозволяє 
інакше розв'язувати професійні, соціальні й особисті проблеми, де кожен із її компонентів є частиною цілого [8].

Аутопсихологічна компетентність охоплює інтеріоризовані психологічні знання; діючі комплекси умінь, профе
сійні психологічні якості, що презентуються в процесі самовдосконалення, систему суб'єктивного контролю, що 
регулює й забезпечує стійкість компетентного стилю.

Важлива характеристика цього психологічного утвору -  можливість самоврядування й самокорекції, забезпе
чення стійкості й самоініціювання розвитку за рахунок рефлексії й пошуку нової психологічної інформації [2].

З погляду сучасних психологів, процес самоздійснення має ряд етапів: самовизначення щодо життєвих цілей і 
цінностей; формулювання індивідуальної мети саморозвитку; моделювання самовдосконалення; самореалізація 
індивідуальності. Тут важливі установка на успіх і орієнтація на постійне вдосконалення й особистісне зростання. 
Ці процеси відіграють особливу роль у професійному вдосконаленні фахівців медичного профілю. Системний 
підхід передбачає виділення низки якостей, що забезпечують професійний успіх: особистісні ресурси, 
суб'єктність, психологічна компетентність, особистісний потенціал.

Аутопсихологічна компетентність забезпечує розвиток внутрішньої культури особистості, дозволяючи не лише 
використовувати психологічні закономірності в підвищенні якості професійної діяльності в медичній сфері, а й у 
цілому переводить особистість на інший рівень функціонування. З позицій системного підходу можна виділити 
динамічні характеристики аутопсихологічної компетентності, що виявляються і у функціонуванні в різних площи
нах, і в розвитку, становленні й перетворенні самого змісту компетентності. Процес розвитку аутопсихологічної 
компетентності, що утворюється на перетині професійної особи, професійного спілкування й професійної 
діяльності, виникає на певній стадії професіогенезу й відбувається одночасно з ним. Наявність зв'язку 
професійної психологічної компетентності з професійно-особистісним розвитком дозволяє розглядати 
компетентність як атрибут, узагальнений показник професійної зрілості й професіоналізму представників антро- 
поцентричних професій [5].

Розвиток аутопсихологічної компетентності в психології пов'язується з розширенням суб'єктного простору як 
суб'єкта професійної діяльності. Зміст і виразність професійно-значущих якостей, що входять до системи того чи 
іншого виду компетентності, забезпечують її стійкість і водночас індивідуальну своєрідність проявів. Презентація 
в різних актах інтеракції цих якостей із використанням наявних умінь дозволяє заявити індивідуальний рівень 
компетентності суб'єкта. Системоутворювальним компонентом виступає суб'єктивний контроль, який задає і кон
цептуальне стратегічне регулювання розвитку й проявів психологічної компетентності, і характеру її 
функціонування на тактичному й операційному рівнях. Саме характер суб'єктивного контролю задає напрям по
шуку нової психологічної інформації, її селекцію, ціннісне ставлення до компетентної поведінки як такій і стійкості 
компетентного стилю.

Сутність рефлексивного компонента зводиться до адекватної здатності самооцінки й проєктивного самокон
тролю відповідно -  до здатності планування самоперетворювальної діяльності, що реалізується за рахунок кон-
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структивного й організаторського компонента. Виділяється також здатність прогнозувати саморозвиток і будувати 
розгорнутий внутрішній діалог. Таким чином, аутопсихологічна компетентність зводиться до комплексу 
здібностей, і за такого підходу з поля аналізу випадають психологічні знання, психологічні вміння й інші змістові 
складові цього виду компетентності. Більше того, незрозуміло, яким чином компоненти, що виділяються, утворю
ються в систему. Слід зазначити також, що функціонування аутопсихологічної компетентності відбувається у двох 
площинах: внутрішньоособистісній і міжособистісній, а успішність аутопсихологічної діяльності визначається ха
рактером взаємозв'язку цього виду компетентності з іншими [6].

Психологічно компетентна поведінка має перетворювальний характер у єдиній системі світосприйняття. Це 
пов'язано з тим, що зі здобуттям психологічних знань і вмінь утворюється індивідуальний тезаурус способів 
компетентної поведінки, що дозволяє успішно вирішувати певний клас професійних завдань, кордон "доступності" 
професійних проблем для вирішення весь час відсувається зі зростанням професіоналізму. На певному етапі 
виникає стійка рівновага між професійною ситуацією, що задається, складністю завдань, аутопсихологічною 
компетентністю й рівнем домагань людини. Цей етап відповідає рівню професіоналізму й може тривати досить 
довго. Тут ми маємо справу з репродуктивною активністю, пов'язаною із застосуванням психологічно доцільних 
компетентних моделей поведінки у знайомих чи оцінюваних, як такі, ситуаціях. Далі настає, як зазначено в 
теоріях професіоналізму й емпіричних дослідженнях, момент кризи компетентності, пов'язаної з динамічністю 
соціально-професійного середовища й технологічного контексту діяльності, що породжує зростання вимог до 
суб'єкта професійної діяльності [7].

Криза компетентності вирішується двома можливими варіантами: або за рахунок творчої активності, що при
водить до розвитку й досягнення якісно іншого рівня компетентності, або до стагнації, емоційного й особистісного 
вигорання, зниження статусу професійного здоров'я. Зіштовхуючись із психологічними ситуаціями проблемного 
характеру, щодо яких немає відомих, знаних способів дії, професіонал змушений переглядати свої можливості, 
виходячи за межі заданого й визначаючи напрям і характер розвитку власної компетентності. Уявлення про влас
ну самоефективність пов'язані з визнанням своєї значимості, зрілості. Аутопсихологічна компетентність людини, 
що розглядається як акмеологічна характеристика зрілої особистості й професіонала, виникаючи на певному 
етапі розвитку, виявляється включеною до системи координат взаємовідносин людини зі світом і тим самим 
впливає на характер і якість цих взаємовідносин як своєрідний структурний утвір особистості, що має відношення 
до сенсо- і стилеутворення [4].

Внутрішній світ людини постійно працює над оцінкою того, що відбувається, переосмисленням життєвих 
орієнтирів, цілей і цінностей, над оцінкою себе і власних дій, своїх можливостей як суб'єкта соціальної взаємодії. 
Важливу роль у формуванні змісту аутокомпетентності відіграють власносприйняття й характер установок відно
сно себе як об'єкта пізнання. На розуміння себе впливають ціннісні орієнтації й рівень домагань. Великий розрив 
між претензіями на високу оцінку з боку оточення і зміст реально одержуваного зворотного зв'язку викликає стан 
психологічного дискомфорту чи навіть невроз [7] .

Наявність високого рівня аутопсихологічної компетентності демонструє можливості психологічних знань для 
здійснення самозмін на різних етапах життєдіяльності. Цей вид компетентності полягає в оптимальному й ефек
тивному функціонуванні системи психологічної саморегуляції, заснованої на високому рівні самосвідомості, що 
забезпечує суб'єкту успішність соціальної адаптації, самореалізацію в медичній професії й можливість задово
лення своїх духовних інтересів і потреб. Як одну з основних функцій аутокомпетентності вирізняють активізацію 
особистих ресурсів і особистісного потенціалу людини [5].

Аутокомпетентність включає також здатність ефективно набувати, закріплювати й контролювати нові знання, 
вміння й навички, високий суб'єктивний контроль, самостійне формування вольової установки для досягнення ва
гомих результатів. І, що важливо, створювати сприятливі ситуації життєдіяльності шляхом зміни свого 
внутрішнього стану й уміння перебудовуватися в разі виникнення непередбачуваних обставин.

Нині в підготовці фахівців медичного профілю важливі не лише озброєння їх вузькопрофесійними знаннями й 
технологіями, а й розвиток здатності керувати своєю поведінкою і внутрішнім світом. Тому розвиток 
аутопсихологічної компетентності визнано значущим фактором професійного успіху фахівців у галузі медицини. 
Цей вид компетентності допомагає, дає можливість лікарю глибше аналізувати індивідуальні ресурси й ризики, 
вибудовувати оптимальні стратегії саморегуляції й самоконтролю, успішно керувати своїм психологічним станом 
у складних професійних ситуаціях.
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М ІЖ ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАВДАННЯ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНОЇ ФАРМ АКОЛОГІЇ

Моісєєва Н.В., Островська Г.Ю., Вахненко А.В.
Полтавський державний медичний університет

Для ефективної підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів необхідне застосування в освітньому про
цесі методики засвоєння міждисциплінарних завдань як засобу розвитку пізнавальної активності студентів у  
процесі вивчення клінічної фармакології.
Ключові слова: міждисциплінарні задачі, пізнавальна активність.
For effective training o f future highly qualified doctors it is necessary to use in the educational process the method of 
mastering interdisciplinary tasks as a means o f developing cognitive activity o f students in the study o f clinical pharma
cology.
Key words: interdisciplinary tasks, cognitive activity.

Сучасне суспільство переживає період радикальних змін у державно-політичному й соціально-економічному 
розвитку, пов'язаних із формуванням громадянського суспільства, поглибленням ринкового сектора економіки, 
змінами в сфері зайнятості, перегрупуванням попиту на робочу силу, зростанням вимог суспільства до якості й 
конкурентоспроможності людських ресурсів [1;2]. Це зумовлює зростання соціальної значущості вищих навчаль
них закладів, особливо медичного профілю. Сьогодні заклади вищої освіти розширюють спектр освітніх послуг, не 
тільки гарантуючи майбутнім лікарям отримання спеціальності, а і створюючи передумови для їх подальшого 
просування в освітній системі. Щоб оптимально відповідати даним вимогам, необхідний перехід на модель випе
реджаючої освіти, націленої не тільки на підготовку лікаря до конкретної професійної діяльності, а й на форму
вання готовності до засвоєння нових знань, формування багатофункціональних умінь і забезпечення професійної 
мобільності й високої конкурентоспроможності [3]. Становлення майбутнього лікаря в системі сучасної освіти не
обхідно будувати не тільки як процес накопичення предметних знань, а й як удосконалення всієї професійно- 
особистісної підготовки за рахунок посиленого формування пізнавальної активності студента як суб'єкта майбут
ньої професійної діяльності, створюючи тим самим передумови для його подальшого безперервного самовдоско
налення й продуктивного саморозвитку.

В умовах, що склалися, проблема пошуку умов і методів розвитку пізнавальної активності студентів набуває 
особливої актуальності як базової підстави особистості [4]. Сьогодні можна стверджувати, що формування й роз
виток пізнавальної активності є однією з центральних ліній становлення особистості в освітньому процесі ЗВО, 
оскільки дозволяє майбутньому фахівцю максимально повно проявляти свою індивідуальність, здійснювати про
цеси саморозвитку й самовдосконалення з метою досягнення вершин професійного й особистісного зростання. 
Усе це диктує необхідність застосовувати продуктивні освітні методики, що дозволяють майбутнім лікарям у про
цесі навчання здобувати не тільки елементарні, а і комплексні (міждисциплінарні) професійні навички і вміння, 
формувати інтеграційні знання. Характерна особливість цих продуктивних технологій -  можливість вирішувати 
навчально-пізнавальні завдання в контексті майбутньої професійної діяльності, використовувати міждисциплінар
ні зв'язки для поглибленого розгляду професійних процесів [1;5;6].

Мета дослідження: вивчення ефективності засвоєння міждисциплінарних завдань як засобу розвитку пізнава
льної активності студентів у процесі вивчення клінічної фармакології.

Виявлення рівня й характеру пізнавальної активності студентів у процесі вивчення ними клінічної фармакології 
було проведено у 2019-2020 навчальному році й охоплювало 100 студентів 4 курсу стоматологічного факультету. 
Застосовано такі методи: бесіди з кураторами груп, викладачами; аналіз успішності студентів на основі вивчення 
журналів успішності; анкетування (анкети «Розкажи про себе», «Чому я вибрав професію стоматолога», «Мотиви 
навчальної діяльності»), тестування (тест-опитувальник «Домінуючі ціннісні орієнтації»).

На основі отриманих даних відповідно до структурних компонентів пізнавальної активності особистості нами 
було встановлено показники її сформованості: характер мотиваційної спрямованості на освоєння міждисципліна
рних завдань; характер вольових зусиль, які проявляються особистістю в процесі вирішення міждисциплінарних 
задач; характер і способи вирішення міждисциплінарних задач. Аналіз співвідношення даних показників у струк
турі особистості студента дозволив виявити й описати різні рівні сформованості пізнавальної активності майбут
нього фахівця -  низький, середній і високий. Низький рівень пізнавальної активності проявляється в невідповід
ності цілей і мотивів, що веде до відсутності прагнення завершувати навчально-пізнавальну діяльність і детермі
нує характер знань і умінь. Так, уміння виділяти головне проявляється у відтворенні другорядної інформації й не
здатності виділити головне в змісті розв'язуваної задачі. Вивчення клінічної фармакології слабо сприймається в 
контексті майбутньої професійної діяльності й викликає слабкий пізнавальний інтерес. Середній рівень пізнава
льної активності характеризується стійкою орієнтацією на оволодіння різноманітними способами пізнавальної ді
яльності. У результаті студент легко приймає мету навчально-пізнавальної діяльності, задану ззовні, проявляє 
зацікавленість у вирішенні міждисциплінарних завдань. Однак засвоєні на їхній основі знання відтворює тільки 
для вирішення завдань за відомим алгоритмом і не застосовує їх для професійно-особистісного саморозвитку. 
Високий рівень відрізняє стійка орієнтація на вдосконалення способів добування знань. Професійно орієнтована
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