___________________________________ISSN Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2018, № 1-2 (20-21)

УДК 378.661:371.321:378.147
Ярослава Кульбашна
ORCID iD 0000-0002-2571- 091X
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор,
професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця,
Б. Шевченка 13, 01601 м. Київ, Україна
j.kulbashna@gmail.com

ОленаТкачук
ORCID iD 0000-0001-6164-0624
здобувач Інституту вищої освіти НАПН України
01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 9
elena.tkazuk@ukr.net

Захарова Валерія
ORCID ID 0000-0002-8863-2373
викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця,
Б. Шевченка 13, 01601 м. Київ, Україна,
valerieozakharova@gmail.com

НОВІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО
ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ
КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ
У статті розкрито ролі і функції сучасного викладача закладів вищої медичної
освіти

(наставника,

тренера,

тьютора,

ментора,

коуча,

фасилітатора,

менеджера, дослідника) у створенні якісного досвіду для студентів та забезпеченні
умов для набуття ними знань, компетентностей і навичок. Обгрунтовано
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необхідність оновлення педагогічної парадигми у вищій медичній школі відповідно
до еволюційних особистісних змін сучасної генерації молоді. Встановлено, що серед
недостатньо оцінених функцій викладача вищої медичної школи є формування
здоров’язберігаючої

та

іншомовної

компетентностей

майбутнього

лікаря.

Визначено ключові завдання сучасного викладача вищої медичної освіти, які
взаємопов’язані і взаємозалежні між собою.
Ключові слова:
компетентності;

вища школа;

заклад вищої медичної освіти;

здоров’язбережувальна компетентність;

загальні

майбутні лікарі;

функції викладача вищої школи.
© Кульбашна Ярослава, Ткачук Олена, Захарова Валерія, 2018
Вступ. Пріоритетним напрямом розбудови європейського освітнього простору
є підготовка компетентних фахівців у вищій школі, зокрема і медичній. Незалежно
від освітньої галузі, ефективність процесу формування необхідних майбутньому
фахівцю компетентностей у закладах вищої освіти, залежить від таких важливих
чинників як умотивованість самого студента, компетентнісного наповнення змісту
освітнього процесу та компетентності науково-педагогічного колективу (Закон
України «Про вищу освіту», 2014; Стандарти і рекомендації щодо забезпечення
якості в Європейському просторі вищої освіти, 2015; Tuning Educational Structures in
Europe, 2006, Я. Кульбашна (2014), К. Амосова (2018).
Варто наголосити, що компетентнісна парадигма сучасної вищої освіти
кардинально змінила підходи до викладання навчальних дисциплін і передбачає
якісно нові вимоги до підвищення професійного і кваліфікаційного рівнів
викладачів з активного передавача знань студентам на особистість, яка неперервно
підвищує рівень власної педагогічної і фахової компетентності. Дотримання чітких,
прозорих і справедливих процедур кадрового забезпечення, визнання і підвищення
значущості викладацької діяльності; активна мотивація професійного розвитку
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науково-педагогічних працівників на основі застосування інноваційних технологій
викладання, ефективна наукова діяльність викладача задля посилення зв’язку між
освітою та дослідженнями лежать у полі відповідальності закладів вищої освіти
(ЗВО) у контексті їх автономності (Н. Бутенко, 2009; М. Головань, 2014; Закон
України «Про вищу освіту», 2014; О. Сиротенко, 2006). Сучасний викладач вищої
школи, зокрема медичної, відповідно до вимог міжнародних інституцій до
формування загальних і спеціальних компетентностей випускників (Tuning
Educational Structures in Europe, 2006), сам повинен демонструвати їх високий
рівень, ефективно розробляти та упроваджувати інноваційні педагогічні технології,
форми, методи і методики у організацію і зміст освітнього процесу (Я. Кульбашна,
2014). Саме тому оновлення вимог, функцій та завдань сучасного викладача,
зокрема у контексті викладання навчальних дисциплін, займають важливе місце у
освітніх реформах, як в Україні, так і за кордоном (Закон Про вищу освіту, 2014;
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти, 2015; Tuning Educational, 2006).
Аналіз зазначених вище наукових джерел та власний педагогічний досвід
свідчать, що питанням конкретизації функцій, завдень і ролей науково-педагогічних
працівників закладів вищої медичної освіти лідерського та інноваційного типу,
інтегрованих у міжнародний освітній і професійний простір, уваги приділено
недостатньо.
МЕТА: Визначити ключові завдання і функції сучасного викладача закладу
вищої медичної освіти у професійній підготовці компетентного лікаря.
Матеріали і методи дослідження. Основними орієнтирами у визначенні
сучасних вимог до науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти
слугують Закон України «Про вищу освіту» (2014) та європейські «Стандарти і
рекомендації

щодо

забезпечення

якості

освіти»

(2015).

У

зазначеному

європейському документі (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості
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освіти, 2015) наголошено, що викладачі відіграють ключову роль у створенні
якісного досвіду для студентів та забезпеченні умов для набуття ними знань,
компетентностей і навичок. Тому актуалізується оновлення підходів до підвищення
рівня викладання і компетентності викладачів закладів вищої медичної освіти
(Я. Кульбашна, 2016; К. Амосова, 2018; Рябініна, 2016). Особливої уваги, як вказує
Саркісова О. Ю (2016), потребує реалізація принципу студентоцентричного підходу
у викладанні, що передбачає гнучку, своєчасну корекцію подачі навчального
матеріалу, удосконалення процесу оцінювання освітнього результату, налагодження
система зворотного зв’язку студент-викладач (с.258-259).
У сучасній вищій школі, зокрема і медичній, метою сучасної освіти, як вказує
Г. Сиротенко (Сиротенко Г. О., 2006), стає вільний розвиток індивідуальних
здібностей, мотивів, особистісних цінностей майбутнього фахівця, а на якість
освітнього процесу і рівень результату навчання все більше впливає упровадження
інноваційних педагогічних технологій (Я. Кульбашна, 2014). За таких умов, на
думку В. Ільчук (2016), викладач вищої школи, окрім демонстрації важливих
особистих професійних якостей, повинен генерувати та упроваджувати у освітній
процес позитивні педагогічні ідеї і результати, зокрема: високий рівень професійноетичної, комунікативної, рефлексивної культури; розвивати особисту креативність,
формувати власну систему здоров’язбереження; знати і уміти навчити студентів
основам здоров’язбережувальних технологій (В. Ільчук, 2016). Крім того, наголошує
Л. Запара (2017), сучасний викладач вищої школи повинен виступати лідером і
демонструвати студентам своє персональне, особистісне і професійне зростання та
компетентність у досягненні зазначених цілей. Авторка наголошує, що викладачлідер спроможний активно залучати до своїх дій інших людей, впливаючи на них
своєю впевненістю і переконливістю, та домагатися перемоги у досягненні
поставленої мети, щоб закріпити цей статус. У свою чергу, щоб стати лідером,
необхідно вміти спілкуватися з різними людьми та проявляти ініціативу, приділяти
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увагу заняттям фізичною культурою для загартовування характеру і витримки;
демонструвати чуйність і увагу; розвивати комунікативні навички (Я. Кульбашна,
2014, Я. Кульбашна, О. Ткачук, 2016). Зокрема, в епоху інтернаціоналізації вищої
освіти й швидкоплинних змін у науковому медичному середовищі, сучасний педагог
вищої медичної школи повинен володіти інструментами отримання інформації із
зарубіжних наукових джерел і сприяти формуванню іншомовної компетентності
майбутнього лікаря (Я. Кульбашна, О. Ткачук, В. Захарова, 2017; Е. Зеер, 2000).
Успішна імплементація нових функціональних напрямів у педагогічній
діяльності, на думку Е. Зеєра (2000), можлива при високому рівні компетентності
викладача, яка містить такі ключові складові: соціальну – здатність взяти на себе
відповідальність, уміння кооперувати і співпрацювати, толерантне ставлення до
різних віросповідань та етнокультур; комунікативну – володіння іноземними
мовами,

Інтернет-ресурсами,

комп’ютерними

технологіями;

соціально-

інформаційну – володіння інформаційними технологіями, критичним мисленням;
когнітивну – здатність постійно підвищувати свій освітній рівень, набувати нові
знання та вміння, тобто, здатність до саморозвитку; спеціальну – здатність
самостійно виконувати професійну діяльність, здійснювати самооцінку (Зеєр Е.Ф.,
2000).
Зазначені вище чинники суттєво змінюють роль і функції викладача вищої
школи (Paul Haidet, Howard F.Stein, Shakmurova G., Egamberdieva L., 2017): на
перший план виходить концепція неперервного професійного самовдосконалення
педагога, гнучка, своєчасна корекція ним подачі навчального матеріалу та процесу
оцінювання освітнього результату, налагоджена система зворотного зв’язку
студент-викладач (с.85). Зважаючи на специфіку освітнього процесу у ЗВМО
(клінічні дисципліни на клінічних базах), необхідно конкретизувати відповідні
задачі і ролі науково-педагогічних працівників.
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Процес професійної підготовки компетентного лікаря в епоху глобалізації
потребує створення відповідних умов у закладах вищої медичної освіти (ЗВМО),
зокрема в оновленні змісту діяльності викладачів, робота яких інтегрує фаховий,
науковий і педагогічний компоненти (Я. Кульбашна, 2016; К. Амосова, 2018).
Однією з актуальних сучасних тенденцій у процесі такої модернізації є формування
лідерського потенціалу сучасного педагога, особливо клініциста, як невід’ємного
компонента професійної діяльності (О. Ткачук, 2015; Я. Кульбашна, О. Ткачук,
В. Захарова, 2017). У той же час, ефективність освітнього процесу, як і його
результат, значною мірою залежить від урахування еволюційних особистісних
трансформацій представників сучасної генерації майбутніх фахівців. За даними
К.Амосової (2018), науковці визначили, що протягом десятиліть молодь якісно
розшарувалась на різні категорії. На зміну «традиціоналістам» («ветеранам»),
народженим у 1922-1945рр, юність яких припала на часи другої Світової війни;
«бебі - бумерам», які з’явились на світ у 1946-1964 рр і формувались у період
економічного зростання, розвитку космосу, демократизації суспільства; «покоління
Х», яке зростало у 1965-1980 рр і зазнало значного негативного впливу із-за
екологічних проблем, початку процесів глобалізації, поширення наркотиків, СНІДу,
дефіциту уваги батьків, у 1981-1999 прийшли «Міленіали» («покоління Y»), а на
початку ХХІ ст. - «Покоління Z», для яких інформаційний простір значно
розширився і став доступним завдяки інтернету, дівайсам, стиранню кордонів між
державами, що сприяє безперешкодним подорожам і можливостям пізнавати світ.
Поступово реальний світ почав втрачати привабливість, на відміну від віртуального.
Спілкування у соцмережах стало впливати на формування молоді значно більше,
ніж родина і суспільство.
Зарубіжні науковці M. Aaron (2014); T. Kinane (2014) (К. Амосова, 2018)
наголошують, що уподобання сучасного студентства у контексті освітнього процесу
також

набули

суттєвих

змін

і

концентруються

навколо

дигітальності,
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налаштованості на практичні аспекти (hand-on learners), отриманні інформації
невеликими

блоками

(microlearning),

виконанні

різнонаправлених

завдань

(«multitasking»), сприйнятті «навчання разом з розвагою» («edutainment»). Від
викладача нова генерація студентів очікує розуміння, корисного контакту і симпатії
як протягом аудиторного, так і позааудиторного часу (К. Амосова, 2018). Проте,
необхідно відзначити, що переважна більшість викладачів старшого віку зростала,
фахово формувалась у інших умовах, не маючи такого досвіду. Звідси – проблеми
не сприйняття у колі викладач-студент у різних аспектах - спілкуванні, життєвих
цінностях і підходах, зокрема і до освіти. Звідси, завдання сучасного викладача – не
тільки адаптуватись до нових вимог освітнього середовища, а й діяти на
випередження, що потребує інтерактивного підходу у подачі навчального матеріалу
з використанням сучасних технологій; інноваційних дидактичних підходів, зокрема:
навчання на доказовій основі, вирішення задач/проблем, навчання в команді,
ігрових елементів («evidence-based», «problem»-based, «team-based», «game-based»
lеarning), упровадження симуляційних засобів відпрацювання практичних навичок
(Я. Кульбашна, 2016, 2017, К. Амосова, 2018).
Завдання ЗВМО в умовах реформування і модернізації вищої освіти України у
оновленні форм і методів навчання полягають у активізації розвитку креативності,
критичності мислення, особистісного потенціалу студента та вимагають від
викладача виконання нових багатоаспектних функцій і ролей. Аналіз наукових
джерел (К. Амосова, 2018; Є. Карпиєвич, Т. Краснова, 2017; Я. Кульбашна, 2014;
О. Литвиненко (2017);

Г. Сиротенко, 2006;

Є. Соколова, 2013), дав змогу

виокремити такі з них: наставник – допомагає студентам реалізувати здобуті знання
у практичну діяльність; тренер – допомагає іншим в оволодінні новими навичками,
знаннями, ставленнями; тьютор – супровід студентів (тьюторантів) у процесі
професійно-особистісного і наукового кар’єрного зростання; надихає на досягнення
поставлених цілей;

ділиться

знаннями, навичками, розвиває спроможності
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студентів; впроваджує і закріплює «правильні» життєві цінності і установки, є
авторитетом; ментор - той, хто стежить за процесом від початку і до кінця,
діяльність, спрямована на розкриття потенційних можливостей і здібностей
особистості; коуч – не дає порад, лише сприяє успішному досягненню певної мети,
отримання позитивно сформульованих нових результатів, передбачає високий
рівень взаємопорозуміння; фасилітатор – не нав’язлива допомога в досягненні
очікуваних результатів навчання; залучає кожного студента до освітнього процесу
покладаючи відповідальність на самих студентів, сприяє озвучуванню різних думок,
точок зору і спонукає кожного окремого студента підпорядковувати свої особисті
вміння й потреби груповим (командним); менеджер – планує, оцінює, вносить зміни
до навчального процесу для досягнення очікуваних результатів навчання; дослідник
- вимагає нового розуміння процесу навчання, зміщуючи акцент від «зовнішнього
до внутрішнього джерела» (Є. Карпиєвич, Т. Краснова, 2017, 84-92; О. Литвиненко,
2017, 248-250; Г. Сиротенко, 2006; Є. Соколова, 2013).
Розширення функціонального активу сучасного викладача вищої школи,
підкреслює Н. Бутенко (2009), все ж не змінює його ключову функцію, яка полягає у
формуванні системи професійних знань, Проте, наголошує автор, у той же час
актуалізується трансформація об’єкта освіти (майбутнього фахівця) в суб’єкт
самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. Таким способом формується одна із
ключових компетентностей американського лікаря – спроможність до самооцінки
власних професійних досягнень (Я. Кульбашна, 2016).
Комплекс важливих функцій, які повинен реалізувати компетентний викладач
визначив М. Головань (2014), зокрема: термінальна (функція-цілей) - навчальна,
виховна, розвивальна, функція життєзабезпечення, функція соціалізації; тактична
(інструментальна) – інформативна, діагностична, спонукальна, прогностична,
рекреаційна); операційна (функція-прийомів) – функції вимірювання та оцінювання,
методична, корегувальна, управлінська (с.79-88). Очевидно, що зазначені функції
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педагогічної діяльності взаємопов’язані та взаємозалежні між собою, а ефективність
їх виконання залежить від інтеграції компетентностей, набутих викладачем.
Аналіз наукових джерел (Я. Кульбашна і О. Стеченко, 2016; О. Ткачук, 2017)
засвідчив, що однією із недостатньо оцінених і врахованих функцій викладача вищої
медичної школи є забезпечення здоров’язбереження майбутнього фахівця,
формування у нього здоров’язбережувальної компетентності. Слід зазначити, що
збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді є одним із пріоритетних
напрямів державної політики України, про це свідчить Закон України «Про вищу
освіту» (2014) і Указ президента України № 42/2016, (2016).
Порівняльний аналіз результатів опитування викладачів Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, Професійного вищого навчального
закладу «Київський медичний університет УАНМ», Вітебського державного
медичного університету імені М.І. Пирогова виявив, що здоров’язбережувальній
компетентності, на думку педагогів, необхідно надати пріоритетне значення (80,0%
– 83,6%) у комплексі загальних компетентностей, актуальних для успішної
професійної діяльності майбутніх лікарів (Я. Кульбашна і О. Ткачук, 2016). Отже, до
нових функцій і ролей викладача сучасного ЗВМО, додається формування
здоров’язбережувальної компетентності. Її значущість полягає в усвідомленні
майбутніми лікарями необхідності ефективно реалізувати знання, навички,
компетентності

для

гармонійного

функціонування

психологічної,

фізичної,

соціальної складових власної життєдіяльності та пацієнтів. Науковці О. Антонова,
Н. Поліщук; Ю. Павлов, (О. Антонова, Н. Поліщук, 2016; Ю. Павлов, 2013;
Н. Поліщук, 2013) свідчать, що у процесі формування здоров’язбережувальної
компетентності у студентів відбувається суттєвий вплив викладача на психологічну
сферу особистості: когнітивну (систему знань про збереження, зміцнення і
відновлення здоров’я), процес формування професійно значущих якостей лікаря
(міжособистісні стосунки, емпатія, робота у команді, лідерські якості, рішучість і т.
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і.); емоційно-вольову (психомоторика, увага, критичне мислення і т.ін.); фізичну координації рухів, витривалості, швидкості, гнучкості).
Оновлення функцій, покладених на викладачів у сучасній вищій школі, вимагає
від них розбудови власної концепції саморозвитку на основі самооцінки,
саморозвитку, самореалізації, формування лідерського потенціалу у професійній і
педагогічній діяльності, оволодінні іноземними мовами для постійного оновлення
професійної інформації з міжнародних наукових джерел, самомотивації до
здорового способу життя.
Висновки. Таким чином, у процесі дослідження визначені ключові завдання і
функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у професійній
підготовці компетентного лікаря та наголошено на їх розширенні, зокрема у
демонстрації

лідерських

якостей,

формуванні

здоров’язбережувальної

та

іншомовної компетентностей майбутніх фахівців.
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В статье раскрыто роли и функции современного преподавателя заведений
высшего медицинского образования (наставника, тренера, тьютора, ментора,
коуча, фасилитатора, менеджера, исследователя) в создании качественного опыта
для студентов и обеспечении условий для получения ими знаний, компетенций и
навыков. Обоснована необходимость обновления педагогической парадигмы в
высшей медицинской школе в соответствии с эволюцией личностных изменений
современной генерации молодежи. Установлено, что среди недостаточно
оцененных функций преподавателя высшей медицинской школы является
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формирование здоровьесберегающей и иноязычной компетентности будущего
врача. Определены ключевые задачи современного преподавателя высшего
медицинского образования, которые взаимосвязаны и взаимозависимы между
собой.
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The article reveals the roles and functions of the modern teacher of higher medical
educational establishment (instructor, trainer, tutor, mentor, coach, facilitator, manager,
researcher) in creating high-quality experience for students and ensuring conditions for
their knowledge acquisition, competencies and skills. It was substantiated the necessity of
updating the pedagogical paradigm in the higher medical school according to
evolutionary personal changes of the modern youth generation. It is also established that
future doctors’ healthcare and foreign language competencies formation are not evaluated
adequately among the university teachers’ functions. The key tasks of the modern medical
university teachers, which are interrelated and interdependent with each other, are
determined.
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