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Робота присвячена проблемі формування професійних емоційних компетенцій лікаря. У статті представлено психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетенцій майбутнього лікаря у сфері емоцій в умовах сучасної підготовки у вищому медичному навчальному закладі. Розкрито зміст ключових компетенцій лікаря, що сприяють становленню особистості фахівця, формуванню його професіоналізму. Показано, що розвиток емоційних особливостей студентів
є одним із чинників процесу формування емоційної компетентності. Проаналізовано етапи формування емоційної
компетентності у процесі професійної підготовки. Виділено складові компоненти розвитку професійних компетенцій у
сфері емоцій. Зроблено висновки, представлено перспективи подальших досліджень. Визначено необхідність у розробці спеціальної програми розвитку професійних компетенцій майбутніх медиків.
Ключові слова: професійні компетенції, емоційна компетентність, складові емоційної компетентності, формування
емоційної компетентності, розвиток компетенцій у сфері емоцій, особистість майбутнього лікаря, професійна підготовка, сучасна медична освіта.

Постановка проблеми у загальному вигляді

ва. В свою чергу, навчально-виховний процес є не-

та її зв’язок із важливими науковими чи практични-

від‘ємною складовою частиною розвитку особистості

ми завданнями. Соціальна ситуація

майбутнього лікаря, що сприяє формуванню його про-

пов‘язана

з

новими

політичними

в суспільстві,
та

соціально-

фесіоналізму. З огляду на це, доцільно припустити, що

економічними викликами, вимагає високого рівня про-

одним із завдань навчання і виховання, результатом

фесіоналізму та компетентності медичних кадрів, що, у

професійного становлення фахівця у вищому медично-

свою чергу, можливо лише за умови формування нових

му навчальному закладі є розвиток його професійних

ціннісних пріоритетів у професійній підготовці фахів-

компетенцій, в тому числі формування компетенцій у

ців. Особистісний розвиток студента, формування його

сфері емоцій. Важливим є й той факт, що в процесі про-

професійних компетенцій є важливими чинниками в

фесійної психологічної підготовки медичних кадрів

оптимізації навчального процесу у вищих медичних

дослідження психолого-педагогічних засад формування

закладах освіти на сучасному етапі розвитку суспільст-

емоційної компетентності майбутніх лікарів є одним з
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провідних завдань, адже засвоєння найсуттєвіших екс-

різні емоційні властивості, що свідчить про величезне

пресивних якостей людини призводить до сприятливих

значення емоцій, емоційного фактора у професійній

умов спілкування лікаря з пацієнтом. Більш того, оскі-

діяльності лікаря. Серед професійно важливих власти-

льки культура емоційного життя сучасної людини мало

востей особистості лікаря, що безпосередньо пов‘язані

усвідомлюється як спеціальне завдання у сучасній осві-

з його емоційної компетентністю, можна виділити пер-

ті, вважаємо, що в педагогічних цілях вкрай важливо

цептивні (сприймання, розуміння себе, інших) та емпа-

приділяти певну увагу вдосконаленню емоційної сфери

тійні (співпереживання, співчуття). Також до професій-

студентів, формуванню їх емоційної компетентності.

но важливих властивостей особистості лікаря відно-

Крім того, на наше глибоке переконання, починати про-

сяться емоційна стабільність і емоційна стійкість, оскі-

цес формування емоційної компетентності необхідно

льки професія лікаря відноситься до стресогенних, а

ще в період професійної підготовки у вищому медично-

відтак, вимагає від лікаря самовладання і саморегуляції.

му навчальному закладі.

Зазначимо, що формування емоційної компетентності

Актуальність

дослідження

психолого-

сприяє не лише розвитку індивідуальних властивостей

педагогічного потенціалу розвитку професійних компе-

особистості фахівця, формуванню його професіоналіз-

тенцій майбутнього фахівця в умовах сучасної вищої

му, а й збереженню й зміцненню здоров’я завдяки сво-

медичної освіти обумовлена необхідністю підготовки

їм ключовим компетенціям. Розкриємо зміст тих із них,

емоційно грамотних лікарів, що дозволить, з одного

які представляють для нас інтерес відповідно до за-

боку, студентам-лікарям задовольнити потреби у висо-

вдань нашого дослідження. Перша компетенція – це

кому рівні розвитку емоційної сфери, а з іншого – пот-

розпізнавання й розуміння власних емоцій і почуттів.

ребу суспільства у кваліфікованих фахівцях у галузі

Вищий рівень емоційної свідомості, який характеризу-

медицини.

ється тим, що лікар може не тільки сприйняти й описа-

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в

ти емоцію, але й розуміє причини її виникнення. Він

яких започатковано розв’язання даної проблеми і на

легше за інших справляється зі стресовими ситуаціями,

які спирається автор.

швидше відновлює свій емоційний баланс. Друга ком-

В останні роки проблеми емоційного розвитку

петенція – керування власними емоціями. Лікар, який

майбутніх лікарів привертають все більшу увагу вітчиз-

постійно працює з людьми вимушений знаходити ба-

няних та зарубіжних дослідників. Зокрема активно ви-

ланс між власними потребами, прагненнями й очікуван-

вчаються різноманітні аспекти впливу емоцій на нав-

нями інших. Найважливішою складовою частиною цьо-

чання майбутніх медиків (Weurlander, 2018; Graesser,

го є реакція на власні емоції. Тому лікарю вкрай необхі-

2019), вступ у професію (Hu, 2019) та успішність взає-

дно усвідомити свої емоції та навчитись адекватно ви-

модії з пацієнтами (Steinauer, 2018; Harley, 2019) . Ок-

ражати їх. Третя компетенція – розпізнавання та розу-

ремий напрямок дослідження полягає в створенні пси-

міння емоцій інших. Лікар з високим рівнем розвитку

ходіагностичних інструментів для вивчення емоційних

цієї компетенції добре розпізнає сигнали про почуття

станів медиків (Duffy, 2018).

інших, в змозі побачити стан речей з позиції іншої лю-

Професіоналізм лікаря, на нашу думку, має

дини, відчути те, що відчуває вона. Це емпатійні здіб-

визначатися співвідношенням, з одного боку, його про-

ності. Четверта компетенція – керування емоціями ін-

фесійних знань, вмінь та навичок, а, з іншого – психо-

ших. Здатність позитивно впливати на емоції інших є

логічних властивостей. Тривалі дослідження проблеми

компетенцією вищого порядку (Лазуренко, Сміла,

емоційної сфери майбутнього лікаря на базі Національ-

2016). Для майбутнього лікаря така компетенція особ-

ного медичного університету імені О.О. Богомольця,

ливо важлива. Відкрите, обережне ставлення до емоцій,

свідчать про те, що лікар має бути освіченою людиною

а також здатність зрозуміти причини їх виникнення

не лише в галузі загальних і спеціальних здібностей, а

емоцій інших дозволяють лікарю у професійному житті

й у сфері емоцій. При цьому, в залежності від рівня

не зазнавати проблем в емоційно напружених ситуаціях

професійної підготовки,

(Лазуренко, 2016).

пріоритетними виступають
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Виділення невирішених раніше частин зага-

ців свідчать, що психологія емоцій не виділяється в

льної проблеми, яким присвячується стаття. Все

окремий об‘єкт педагогічного впливу, а тому існує

зазначене вище доводить, що підвищення продуктивно-

об‘єктивна суперечність між реальною потребою май-

сті професійної діяльності вимагає від лікаря знань у

бутнього фахівця в оволодінні знань з психології емо-

галузі психології емоції, вмінь регуляції емоційних ста-

цій та можливістю отримати їх у процесі навчання у

нів, а відтак зростання його емоційних компетенцій не

вищому медичному навчальному закладі. Розв‘язати

лише в період професійної діяльності, а й в процесі

цю суперечність, на наше глибоке переконання, можна

навчання у вищому медичному навчальному закладі.

шляхом формування емоційної компетентності майбут-

Отже, розвиток емоційних особливостей студентів є

нього фахівця, оскільки акумулює в собі як професійну

одним із чинників процесу формування емоційної ком-

компетентність, так і індивідуальні властивості особис-

петентності особистості майбутнього фахівця.

тості.

Мета статті: розкрити психолого-педагогічні

Однією з важливих проблем сучасної вищої

засади розвитку професійних компетенцій майбутнього

медичної освіти виступає така побудова навчального

лікаря у сфері емоцій в умовах сучасної підготовки у

процесу, яка могла би бути основою формування про-

вищому медичному навчальному закладі.

фесійної діяльності, сприяти високому рівню розвитку

Наукове обґрунтування методології проведе-

індивідуальності майбутнього лікаря, його психологіч-

ного дослідження. В статті використовувалися методи

них особливостей, в тому числі його компетентності у

порівняльного аналізу (для визначення найбільш ефек-

сфері емоцій. Результати проведеного нами аналізу

тивних методів професійного розвитку майбутніх ліка-

дозволили встановити, що на сьогодні проблема фор-

рів), синтезу (для поєднання різних підходів професій-

мування емоційної компетентності майбутнього фахів-

ного розвитку з метою визначення найбільш оптималь-

ця є новою в галузі психологічних досліджень. Однак,

ного), узагальнення (з метою узагальнення накопичено-

на наше глибоке переконання, доцільно з‘ясувати, яким

го авторами теоретичного та практичного досвіду з

чином вирішується дана проблема в практиці вищої

визначеної проблеми).

медичної освіти. В зв‘язку з цим нами були виділені

Виклад основних положень і результатів

наступні аспекти аналізу: можливості теоретичної і

дослідження. Цілий ряд закордонних досліджень вка-

практичної складових професійної підготовки майбут-

зують на важливість емоційної саморегуляції в процесіі

нього лікаря в світі даної проблеми; дисципліни, які

здобуття медичної освіти. Так в дослідженні М. Даффі

реалізують вищезазначений напрямок підготовки фахі-

з колегами було визначено, що студенти-медики зішто-

вця; розвиток компонентів емоційної компетентності,

вхуєються з емоційними проблемами, що дуже схожі

передбачених у змісті освіти.

на проблеми практикуючих лікарів (інтелектуалізація

Ми вважаємо за доцільне дослідити проблему

емоцій, ізоляція афекту тощо), що призводить до надмі-

формування емоційної компетентності студента-медика

рного напруження та знижує продуктивність їхнього

з точки зору теоретичної і практичної підготовки май-

навчання (Duffy, 2018). Крім того А. Хайятт з колегами

бутнього медичного фахівця. На наш погляд, розгляд

було доведено, що невміння майбутніх медиків працю-

даного питання з позиції виявлення потенціалу теоре-

вати з власними емоційними станами призводить до

тичної підготовки майбутнього лікаря полягає у ви-

суттєвого падіння навчальної успішності (Hayat, 2018).

вченні державного стандарту підготовки фахівця в га-

Це свідчить про важливість розвитку емоційної компе-

лузі медицини, а також навчальних програм. Інший

тентності майбутніх лікарів вже під час навчання. Ви-

напрямок в дослідженні проблеми формування емоцій-

вчення сучасного стану професійної підготовки майбу-

ної компетентності майбутнього лікаря передбачає, на

тнього лікаря свідчить, що вирішенню зазначеного за-

наш погляд, аналіз практичної підготовки на післядип-

вдання вищими медичними навчальними закладами

ломному етапі, в інтернатурі.

приділяється недостатня увага. Результати аналізу нав-

Аналіз державного стандарту вищої медичної

чальних планів та програм підготовки медичних фахів-

освіти показав, що навчальні дисципліни, передбачені
© Elena Lazurenko, Natalia Smila
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даним документом, мають певний потенціал формуван-

лікаря особливу увагу слід приділяти формуванню про-

ня емоційної компетентності майбутнього фахівця-

фесійно важливих емоційних компетенцій; формування

лікаря.

дисциплін

емоційної компетентності майбутнього лікаря є двосто-

(гуманітарних, соціально-економічних, фундаменталь-

Кожний

з

циклів

навчальних

роннім процесом діяльності викладача по формуванню

них, професійно-орієнтованих) має власні можливості

компонентів емоційної компетентності та діяльності

для формування емоційної компетентності. Все ж таки,

студента по самовдосконаленню своєї емоційної компе-

провідна роль у формуванні означеної якості особис-

тентності; процес формування емоційної компетентнос-

тості майбутнього лікаря належить предметам гуманіта-

ті майбутнього лікаря є тривалим і здійснюється за пев-

рного циклу, серед яких особливе місце посідають пси-

ними етапами в процесі професійної підготовки у вищо-

холого-педагогічні дисципліни.

му медичному навчальному закладі; основними психо-

Враховуючи велику професійну важливість

логічними особливостями її формування у процесі під-

формування емоційної компетентності, постала пробле-

готовки майбутніх фахівців у вищому медичному нав-

ма пошуку певних потенціалів професійної підготовки

чальному закладі, насамперед, є: врахування індивідуа-

у її розв‘язанні. Вважаємо за доречне з‘ясувати, які не-

льно-психологічних особливостей та рівня розвитку

обхідно отримати знання в галузі емоцій, які завдання

загально-комунікативних вмінь, аналіз мотивації як

доцільно виконувати студентам, інтернам в процесі

важливої передумови розвитку професійних компетен-

професійної підготовки у вищому навчальному закладі

цій у сфері емоцій, позитивне ставлення студентів до

з метою формування емоційної компетентності майбут-

навчально-пізнавального процесу, якість і глибина

нього лікаря. І ми згодні з тим, що роботу в даному на-

отриманих студентами психологічних знань у сфері

прямку необхідно розпочинати ще в період навчання

емоцій.

майбутніх лікарів у вищому медичному навчальному

Американські дослідники довели, що розуміння

закладі з метою розвитку емоційної саморегуляції про-

емоційних станів студентів-медиків суттєво змінюється

фесійної діяльності лікаря, емоційного інтелекту, актуа-

на різних етапах професійної підготовки, що відобража-

лізації власних емоцій і почуттів, розвитку емпатії як

ється у зміні письмового наративу при описі власних

професійно важливого психічного явища, допомогти

емоцій, що вказує на необхідність поетапного розвитку

кожному студенту знайти свій індивідуальний механізм

емоційної компетентності з урахуванням особливостей

розвитку емоційної ідентичності, формування задатків

етапу професійної підготовки (Wald et al., 2018). У на-

власної емоційної компетентності тощо.

шому уявленні процес формування емоційної компетен-

Спираючись на результати теоретичного

та

тності складається з наступних етапів. Так, на першому

емпіричного дослідження, застосовуючи системний

етапі (теоретична підготовка) відбувається оволодіння

підхід до організації процесу формування емоційної

студентами теоретичними і емпіричними знаннями з

компетентності майбутнього лікаря, ми спробували ви-

основ емоційної сфери, усвідомлення студентами ролі

окремити психолого-педагогічний потенціал розвитку

емоційної компетентності у професійній діяльності лі-

професійних компетенцій фахівця у сфері емоцій. Підк-

каря

реслимо, що формування емоційної компетентності як

(практична підготовка) спрямований на пізнання особ-

професійної якості лікаря – це складний та тривалий

ливостей власної емоційної сфери, оволодіння студен-

процес, який залежить як від організації навчальних

тами теоретичними і емпіричними знаннями з основ

занять, так і від особистості студента, його індивідуаль-

емоційної компетентності, розвиток емоційної виразно-

но-психологічних особливостей, зокрема у сфері емо-

сті, регуляція емоційних станів, застосування студента-

цій. Ми виходили з наступних положень: формування

ми набутих знань, формування вмінь і навичок у на-

емоційної компетентності майбутнього лікаря має бути

вчально-пізнавальному процесі (навчальний тренінг

одним із завдань професійної підготовки фахівця і має

«Формування емоційної компетентності»); на третьому

здійснюватись в процесі навчальної діяльності; в проце-

етапі (інтернатура) відбувається застосування набутих

сі формування емоційної компетентності майбутнього

знань, корекція умінь і відпрацювання навичок з основ

(курс

емоцій»);

другий

етап
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емоційної компетентності у процесі практичної діяль-

лізація індивідуально-творчого підходу в процесі фор-

ності (практикум професійних навичок). Основними

мування емоційної компетентності у студентів на осно-

компонентами розвитку професійних компетенцій у

ві діагностики розвитку її компонентів; моделювання

сфері емоцій є: мета, принципи, на яких має будуватись

ситуацій сумісної діяльності учасників лікувального

навчально-пізнавальна діяльність студентів, комплекс

процесу. Під змістом ми розуміли систему психолого-

педагогічних умов, що сприятимуть ефективності про-

педагогічних знань, умінь і навичок, що складають ос-

цесу формування емоційної компетентності, зміст нав-

нову когнітивного, соціального, регулятивного та емпа-

чання, етапи формування емоційної компетентності,

тійного компонентів емоційної компетентності майбут-

форми, методи і засоби навчання, контроль, корекція і

нього лікаря. В процесі навчання у вищому медичному

оцінка діяльності студентів, результат процесу форму-

навчальному закладі майбутньому лікарю слід засвоїти

вання емоційної компетентності.

певні знання щодо емоційної організації людини, які, в

Очевидно, що формування емоційної компете-

свою чергу, сприятимуть формуванню власної емоцій-

нтності це цілеспрямований процес. Основною метою є

ної сфери, а відтак і емоційної компетентності. На нашу

засвоєння студентами системи знань, умінь і навичок,

думку, це знання про емоційну сферу особистості, віко-

формування емоційної сфери і особистісних якостей,

ві особливості її емоційної сфери, зв‘язок емоцій з ін-

що складають основу емоційної компетентності лікаря

шими психічними процесами, професійно важливі емо-

(навички аналізу емоційних станів; оволодіння прийо-

ційні властивості лікаря, способи регуляції емоційних

мами емоційної регуляції; визначення факторів власно-

станів в процесі лікувальної взаємодії тощо. Важливе

го емоційного розвитку; формування вміння рефлексії,

місце в процесі формування емоційної компетентності

вміння визначати характер емоційних станів в процесі

майбутнього лікаря посідають відповідні вміння і нави-

професійної діяльності, формування навичок передба-

чки: експресивні вміння, навички емоційної саморегу-

чати можливі емоційні стани пацієнтів тощо).

ляції, вміння передбачати можливі емоційні реакції

Навчально-пізнавальна

діяльність

студентів

хворих, вміння керувати емоційними станами, навички

сприятиме формуванню емоційної компетентності, як-

адекватного і швидкого емоційного реагування; навич-

що буде організована з урахуванням таких принципів,

ки професійної емпатії тощо. Формування вище зазна-

як: принцип професійної спрямованості, принцип про-

чених вмінь та навичок відбувається при

блемності, принцип включення особистості до особис-

цілої системи завдань, таких як: завдання на пізнання

тісно значущої діяльності; принцип вибору оптималь-

емоційних станів та причин їх виникнення, експресив-

ної системи методів формування емоційної компетент-

них засобів, прийомів регуляції емоційних станів; за-

ності з урахуванням індивідуальних особливостей осо-

вдання на самопізнання особливостей власних емоцій-

бистості. Умови ми розглядаємо як обставини, які спри-

них станів, засобів експресії; завдання на розвиток на-

ятимуть успішній організації процесу формування емо-

вичок емоційної регуляції; завдання на розвиток нави-

ційної компетентності майбутнього лікаря. Так, умова-

чок лікувальної спостережливості (перцептивний та

ми, що забезпечують ефективність процесу формування

емпатійний компоненти); завдання на психологічний

емоційної компетентності, на наш погляд, є: спрямова-

аналіз ситуацій в процесі професійної діяльності тощо.

ність професійної підготовки на формування потреби у

Форми, методи і засоби навчально-пізнавальної діяль-

розвитку емоційної компетентності; оволодіння студен-

ності студентів повинні відповідати цілям і специфіці

тами системи знань про особливості емоційної сфери

кожного з названих етапів формування емоційної ком-

людини, вміннями і навичками емоційної регуляції

петентності. В нашій моделі формування емоційної

професійної діяльності; включення студентів до профе-

компетентності майбутнього лікаря знайшли відобра-

сійно орієнтованої й особистісно значущої діяльності

ження такі форми, як групова та індивідуальна. Нами

шляхом застосування особистісно орієнтованих техно-

також були використані такі організаційні форми нав-

логій навчання, спеціально спроектованих ситуацій, що

чання, як лекція, семінарське заняття, практичне занят-

сприяють формуванню емоційної компетентності; реа-

тя, самостійна робота. Крім цього, на кожному з етапів
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має здійснюватись контроль знань і аналіз одержаних

важливим чинником у формуванні емоційної компете-

результатів. Викладачу це дає можливість мати постій-

нтності майбутнього лікаря є врахування індивідуаль-

ний зворотний зв’язок зі студентами, вносити коректи-

-типологічних відмінностей студента, в тому числі у

ви у подальшу роботу з формування емоційної компе-

сфері емоцій. До психологічних особливостей форму-

тентності майбутніх лікарів, а студентам контроль і

вання емоційної компетентності майбутнього лікаря ми

аналіз одержаних результатів дозволяє оцінювати сту-

відносимо: врахування вікових особливостей студент-

пінь оволодіння ними основами емоційної компетент-

ської аудиторії; врахування рівня розвитку пізнаваль-

ності. Результатом є той чи інший рівень сформованос-

них

ті емоційної компетентності студента. Очевидно, що

комунікативних вмінь (вміння бути уважним, спостере-

процес формування емоційної компетентності майбут-

жливим; вміння розуміти психічний стан; вміння вста-

нього лікаря передбачає охопити тривалий період нав-

новлювати вербальний, невербальний контакт; вміння

чання у вищому медичному навчальному закладі.

представляти себе тощо). Не мало важливим є той

В цілому, цінність запропонованого нами концептуального

дослідження

психолого-педагогічного

потенціалу розвитку професійних компетенцій у сфері

психічних

процесів;

врахування

загально-

факт, що навчальний процес має викликати емоційне
задоволення, творче піднесення, бажання вчитися, спонукати майбутнього лікаря до самовдосконалення.

емоцій полягає у спрямованості на психологічні особ-

Висновки. Сучасні дослідження переконливо

ливості формування емоційно компетентної особистос-

свідчать, що в процесі здобуття медичної освіти майбу-

ті майбутнього фахівця-лікаря на певних етапах профе-

тні фахівці проходять через глибокі перетворення в

сійної підготовки у вищому медичному навчальному

емоційній та інтелектуальній сфері, які можуть негати-

закладі: теоретико-інформаційному (засвоєння інфор-

вно відображатися на якості їхнього професійного та

мації про емоційний світ людини, емоційні властивості

особистісного життя через відмежовування себе від

особистості, усвідомлення впливу емоційної сфери на

світу власних емоцій. Це ставить перед медичною осві-

її життєдіяльність та психологічне благополуччя і здо-

тою завдання формування емоційної компетентності

ров‘я, формування образу емоційно-компетентної лю-

майбутніх лікарів вже на етапі навчання. Такий процес

дини в ході вивчення курсу «Психологія емоцій»); на-

формування має здійснюватися поетапно та спиратися

вчально-пізнавальному (виконання вправ, спрямованих

на особливості освітнього етапу (здобуття теоретичних

на набуття емоційних компетенцій, відпрацювання

знань, відпрацювання практичних навичок тощо). Фор-

навичок виразу емоцій, управління емоційними стана-

мування емоційної компетентності майбутніх медиків

ми, визначення пріоритетних напрямків подальшого

має ґрунтуватися на принципі професійної спрямовано-

розвитку тощо під час тренінгових занять з формуван-

сті, принципі проблемності, принципі включення осо-

ня емоційної компетентності майбутнього лікаря);

бистості до особистісно значущої діяльності; принципі

практично-професійний (реалізація набутих на додип-

вибору оптимальної системи методів формування емо-

ломному етапі підготовки компетенцій в сфері емоцій в

ційної компетентності з урахуванням індивідуальних

конкретну професійну практику, їх застосування в кон-

особливостей особистост

кретних ситуаціях професійної діяльності на післядипломному етапі підготовки фахівця-лікаря).

Перспективи подальших досліджень полягають у впровадженні спеціальної програми підготовки

З метою формування емоційної компетентності

майбутніх лікарів з метою формування емоційної ком-

як професійно значущої якості особистості лікаря необ-

петентності у вищих медичних навчальних закладах

хідно, на наш погляд, внести зміни у зміст психолого-

освіти.

педагогічних дисциплін, які б орієнтували майбутніх
лікарів на організацію своєї діяльності на принципах
врахування ролі емоцій у лікувальному процесі. З метою формування зазначених вмінь та навичок, а відтак
і визначення ефективних методів навчання, наступним
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dents’ age characteristics, their cognitive mental processes,

развитию профессиональной идентичности, формиро-

general communicative skills (the ability to be attentive and

ванию профессионализма. Показано, что развитие эмо-

observant, to understand patients’ mental states, to establish

циональных характеристик студентов является одним

verbal, nonverbal contacts, to present themselves, etc.). We

из факторов процесса формирования эмоциональной

have concluded that medical students’ emotional compe-

компетентности. Анализируются этапы формирования

tence can be formed by introducing of special courses, trai-

эмоциональной компетентности в образовательном

nings and educational programs into the educational pro-

процессе. Выделены основные составляющие развития

cess. The findings have allowed us to presents recommen-

профессиональных компетенций в области эмоций.

dations for further research.

Описаны структурные компоненты эмоциональной

Keywords: professional competence, emotional

компетентности. Обоснованы сущность и понятие эмо-

competence, components of emotional competence, deve-

циональной компетентности. Представлены общая

lopment of emotional competence, competence develop-

стратегия, структура, основные принципы, методиче-

ment in the field of emotions, personality of a future doctor,

ские подходы и содержание развития эмоциональной

professional training, modern medical education.

компетентности. Для формирования эмоциональной
компетентности как профессионально значимого качества личности врача необходимо внести изменения в
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психолого-педагогических

дисциплин,

которые бы сориентировали будущих врачей в организации своей деятельности на принципах учета роли
эмоции в процессе лечения. Следующим важным фактором в формировании эмоциональной компетентно-
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сти будущего врача для формирования этих навыков и
определения эффективных методов обучения является
учет индивидуальных типологических различий студента, в том числе в области эмоций. Определено, что
психологические особенности формирования эмоцио-

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩЕГО ВРАЧА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ

нальной компетентности будущего врача включают:
учет возрастных особенностей студенческой аудитории; с учетом уровня развития познавательных психических процессов; с учетом общих коммуникативных
навыков (умение быть внимательным, наблюдательным; умение понимать психическое состояние; умение

ABSTRACT
В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности и представлены

результаты

исследования

психолого-

педагогического потенциала развития профессиональной компетентности будущего специалиста в современном медицинском образовании. Представлены пси-

устанавливать вербальный, невербальный контакт;
умение преподносить себя и т. д.). Сделан вывод о развитии

эмоциональной

компетентности

студентов-

медиков путем внедрения в учебный процесс специальных курсов, учебных программ повышения квалификации.

холого-педагогические основы развития профессио-

Ключевые слова: профессиональная компе-

нальной компетентности будущих врачей в области

тентность, эмоциональная компетентность, компонен-

эмоций в современных условиях обучения в высшем

ты эмоциональной компетентности, развитие эмоцио-

медицинском учебном заведении. Раскрыто содержа-

нальной компетентности, развитие компетентности в

ние ключевых компетенций врача, способствующих

области эмоций, личность будущего врача, профессио© Elena Lazurenko, Natalia Smila
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