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У статті розглянуто сутність і зміст проблеми особистісної відповідальності як 

професійно значущої якості майбутнього фахівця медичної сфери. Встанов-

лено, що наявність особистісної відповідальності у майбутніх фахівців меди-

чної сфери сприятиме ефективному виконанню ними професійних 

обов’язків, адже вона виступає своєрідним психологічним саморегулятором 

їхньої діяльності, показником професійної й моральної зрілості. Доведено, 

що особистісна відповідальність майбутнього фахівця медичної сфери вклю-

чає усвідомлення ним власного професійного обов’язку та здатність ефектив-

но виконувати професійні дії, що відповідають медичним нормам та очіку-

ванням пацієнтів. Констатовано, що особистісна відповідальність завжди по-

в'язана з мотиваційною сферою майбутнього фахівця медичної сфери, його 

інтелектуальним потенціалом та професійно-етичним світоглядом. 
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Постановка проблеми. Однією з актуальних науково-
практичних проблем сучасної психології є розкриття психологічних 
особливостей діяльності фахівців медичної сфери в умовах реформу-
вання медичної галузі. Розгляд діяльності фахівців медичної сфери 
неможливий без відповіді на питання про те, що є фундаментальною, 
основоположною ціллю діяльності сучасного медика. У концептуаль-
но – теоретичному аспекті виділяють дві полярні точки зору: одна ба-
зується на визнанні достатності для фахівця медичної сфери, націле-
ності на надання медичної допомоги за умов дотримання професійних 
норм та законів, інша - на тому, що сучасний медик, як фахівець, зо-
бов’язаний ще й нести особистісну відповідальність перед пацієнтом 
за власні професійні дії. Особистісна відповідальність є одним із фак-
торів результативності надання медичних послуг. Саме тому, особли-
вої актуальності набуває становлення особистісної відповідальності у 
майбутнього фахівція медичної сфери в процесі навчально-
професійної діяльності.  

Майбутній фахівець медичної сфери повинен бути спроможним 
надавати кваліфіковану медичну допомогу, аналізувати наслідки вла-
сної професійної діяльності та нести особистісну відповідальність за 
отримані результати. Тобто, особистісна відповідальність майбутнього 
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фахівця медичної сфери виступає своєрідним психологічним саморе-
гулятором його діяльності, показником професійної й моральної зрі-
лості. 

Аналіз попередніх досліджень. Вивченню феномену відпові-
дальності присвячена значна кількість теоретико-експериметальних 
досліджень. Проблема відповідальності досліджувалась філософами 
(Г. Гегель, І. Кант,                           Ж.- Ж. Руссо та ін.), соціологами 
(Г. Афанасьєв, А. Гойка, Т. Парсонс, А. Плахотний та ін.) та психоло-
гами (Л. Виготський, Ж. Піаже, Дж. Роттер, М. Савчин та ін.). Най-
більш активно проблемою відповідальності займалися такі психологи, 
як І. Бех, М. Дригус, Г. Ложкін, Л. Татомир, Н. Нечаєва, 
А.Слободський, І. Тимощук та ін. Вони акцентували увагу на окремих 
аспектах відповідальності, зокрема, психологічних основах її станов-
лення, професійній підготовці майбутніх фахівців до її прояву. Необ-
хідно відмітити роботи І. Богомолової, Т. Овчиннікової, І. Давиденко, 
О. Іншакова та Н. Лєбєдєвої, які присвячені етиці професійної діяль-
ності й торкаються питань корпоративної відповідальності. Суттєвий 
вклад в дослідження загальнотеоретичних і методологічних питань 
проблеми особистісної відповідальності в психології внесли такі вчені 
як К. Альбуханова-Славська, Л. Анциферова, Г. Балл, Л. Божович, 
М. Боришевський, С. Максименко, В. Семиченко, В. Татенко, 
Ю. Швалб.  

Метою статті є аналіз наукових підходів до трактування особис-
тісної відповідальності як професійно значущої якості майбутнього 
фахівця медичної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи до визна-
чення особистісної відповідальності у професійній діяльності сучасно-
го фахівця. Так, враховуючи науковий підхід О. Гуменюк [2], особисті-
сну відповідальність майбутнього фахівця медичної сфери варто розг-
лядати як його обов'язок оцінити власні можливості та здійснити ви-
бір на користь професійних дій, які відповідають об’єктивності ситуа-
ції та стану розвитку медичної галузі, а у випадку неефективності на-
дання медичних послуг - нести покарання. Згідно з поглядами 
А. Плахотного і Є. Рудковського [7, с. 152] особистісну відповідальність 
необхідно трактувати як компонент структури особистості, який впли-
ває на зміст і направленість професійного обов’язку, свободу та профе-
сійну етику. З точки зору І. Беха [2, с. 541], доречним є вивчення осо-
бистісної відповідальності через своєрідний мотив вчинку. Наявність 
даної риси у діяльності майбутнього фахівця медичної сфери сприя-
тиме його моральному становленню. 

З врахуванням викладеного вище, ми можемо визначити особис-
тісну відповідальність майбутнього фахівця медичної сфери через рі-
вень його професіоналізму, який сприяє оптимальному вирішенню 
суперечностей та труднощів професійного життя. Тобто, особистісна 
відповідальність майбутнього фахівця медичної сфери, на відміну від 
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юридичної, передбачає певний рівень добровільного прийняття влас-
ного обов’язку щодо результатів професійної діяльності. 

Поняття особистісної відповідальності передбачає наявність 
суб’єкта та об’єкта. Суб’єктом є майбутній фахівець медичної сфери, 
що взаємодіятиме з пацієнтом. Об’єкт – це пацієнт, перед яким майбу-
тній фахівець медичної сфери нестиме особистісну відповідальність, 
яка пов’язана з процесом вибору стратегії надання медичної допомоги 
та її наслідками. Взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта дає можливість роз-
глядати особистісну відповідальність майбутніх фахівців медичної 
сфери у двох аспектах: ретроспективному (відповідальність за викона-
ну професійну дію) та перспективному (відповідальність за те, що не-
обхідно зробити). 

Приймаючи рішення чинити так чи інакше, майбутній фахівець 
медичної сфери має бути спроможний обирати між своїми вузько ін-
дивідуальними інтересами та інтересами пацієнта, між «повинен» і 
«хочу». Мова йде про особливий механізм регуляції поведінки майбу-
тнього фахівця медичної сфери в ситуації професійного вибору. Варто 
розрізняти два види регуляції поведінки майбутнього фахівця медич-
ної сфери:  

- звичайна, традиційна регуляція. Основними критеріями цієї ре-
гуляції поведінки є протоколи, що існують на сьогодні у професійній 
діяльності медиків. За виконанням цих протоколів слідкують відпові-
дні «інстанції» перед якими треба нести відповідальність. Інстанція 
оцінює діяльність фахівця медичної сфери як суб’єкта відповідальнос-
ті і накладає санкції в залежності від ступеня провини; 

- морально-особистісна регуляція. В якості критеріїв виступають 
узагальнені морально-етичні принципи з сфери професійно необхід-
ного та цінного для самої особистості майбутнього фахівця медичної 
сфери. В ролі інстанції виступає сам суб’єкт відповідальності, тобто 
майбутній фахівець медичної сфери. У цьому випадку особистісна від-
повідальність – це засіб внутрішнього контролю (самоконтролю) та 
внутрішньої регуляції (саморегуляції) діяльності майбутнього фахівця 
медичної сфери, який діє згідно з власними переконаннями, свідомо і 
добровільно. 

Роль особистісної відповідальності як стійкої особистісної риси 
майбутнього фахівця медичної сфери посилюватиметься в процесі 
безпосереднього його включення у професійну діяльність та виконан-
ня ним своїх професійних обов’язків. Надважливим фактором успіш-
ності діяльності майбутнього фахівця медичної сфери є не тільки ін-
дивідуальні здобутки, але й визнання їх зі сторони отримувачів меди-
чних послуг. Необхідно, щоб майбутній фахівець медичної сфери на-
вчився співвідносити кожне своє рішення та дію з цінностями та 
принципами пацієнтоцентрованості, а не керувався тільки власними 
інтересами чи амбіціями. Від цього залежатиме як його професійний 
розвиток та саморозвиток, так і вся професійна кар’єра, упродовж якої 
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вплив особистісної відповідальності як стійкої риси особистості на 
зміст та спрямованість професійного зростання набуває  визначально-
го й детермінуючого фактору. Тому дослідження особистісної відпові-
дальності як психологічної детермінанти рівня професійного розвитку 
є безумовно актуальним науково-практичним завданням.  

Особистісна відповідальність як суттєва ознака та риса особистості 
взагалі, так і фахівця медичної сфери зокрема, почала розглядатися 
психологами порівняно недавно, у другій половині XX-го ст., з появою 
гуманістичного напряму у психології. В сучасній психології особистіс-
на відповідальність розглядається в якості різних категорій – почуття 
відповідальності, властивість особистості, здатності відповідати, гото-
вності (установки) до відповіді, у рисі характеру і т.д. 

На думку Л. Дементія, відповідальність є ресурсною особистісною 
характеристикою. Саме тому, визначаючи ресурси особистості майбу-
тніх фахівців медичної сфери «як такі характеристики, якості людини, 
наявність яких забезпечує їй конструктивне відношення до життя, 
здатність розв’язувати суперечності та життєві труднощі, досягати ус-
піху» [4, с. 9], варто зробити акцент на тому, що завдяки сформованос-
ті високого рівня особистісної відповідальності майбутній медик на-
вчиться співвідносити та визначати свої здатності та можливості з ви-
могами професійного середовища та потребами пацієнтів. 

К. Абульханова-Славська висовує комплекс суттєвих характерис-
тик особистісної відповідальності: самостійність, впевненість, здат-
ність до самоконтролю, вимогливість до самого себе, готовність до по-
долання труднощів, незалежність від оточуючих, та їх оцінок і впливів, 
здатність оцінювати свої можливості та недоліки [1]. Беручи за основу 
її підхід, визначаємо особистісну відповідальність як центральну осо-
бистісну характеристику майбутнього фахівця медичної сфери, що ви-
значає стиль його професійної діяльності і дає можливість оптималь-
ним способом вирішувати професійні протиріччя та труднощі життя.  

К. Мудзибаєв [5] серед суттєвих ознак особистісної відповідально-
сті в першу чергу виділяє – точність, пунктуальність, обов’язковість, 
що передбачає чесність, справедливість, принциповість. Реалізація 
цих якостей особистості, в свою чергу, неможлива без емоційних 
(співпереживання, чуйність) і вольових (наполегливість, стійкість, 
сміливість, витримка) якостей. Отже, особистісна відповідальність 
майбутніх фахівців медичної сфери є результатом багатьох психічних 
функцій особистості: пізнавальної, емоційної та поведінкової. Суттє-
вими ознаками особистісної відповідальності, що проявлятиметься в 
поведінці майбутніх фахівців медичної сфери є професійна точність, 
пунктуальність та обов’язковість. Особистісно-відповідальна профе-
сійна поведінка майбутніх фахівців медичної сфери не може реалізу-
ватися успішно, якщо у них не розвинені емоційні якості: здатність до 
співпереживання, чуйність до стану іншої людини. 
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Проблема особистісної відповідальності майбутніх фахівців меди-
чної сфери напряму пов’язана з специфікою та сутністю медичних ре-
форм, які виражаються в наростанні й загостренні суперечностей між 
можливістю надання ефективної медичної допомоги та потребами су-
часних пацієнтів. У світлі сучасних кризових явищ в медицині дово-
диться констатувати недостатній рівень сформованості особистісної 
відповідальності у медиків, що також спонукає до розгляду проблеми 
її становлення у майбутніх фахівців медичної сфери. Особливої зна-
чущості набувають дослідження детермінант особистісної відповіда-
льності майбутнього фахівця медичної сфери, у тому числі факторів її 
становлення під час навчально-професійної діяльності. 

Отже, можна констатувати, що проблемі особистісної відповіда-
льності у рамках підготовки майбутніх фахівців присвячена вельми 
незнана кількість робіт, а вивчення специфіки становлення особистіс-
ної відповідальності у майбутніх фахівців медичної сфери в системі 
навчально-професійної діяльності взагалі відсутнє. Тому окремі аспе-
кти проблеми особистісної відповідальності майбутніх фахівців меди-
чної сфери потребують докладнішого вивчення. Особистісна відпові-
дальність є важливим видом відповідальності майбутніх фахівців ме-
дичної сфери, який з кожним днем набуває все більшого значення.  

Розглядаючи процес становлення особистісної відповідальності 
як індивідуальної риси характеру майбутнього фахівця медичної сфе-
ри, більшість вчених визначають вектор її поступального розвитку від 
зовнішньої до внутрішньої (індивідуальної), коли головною інстанці-
єю відповідальності стають не зовнішні суб'єкти, а власна совість. На-
ступним етапом її розвитку, особливо при взаємодії фахівця медичної 
сфери з пацієнтом під час виконання професійних обов'язків, є вектор 
від індивідуальної особистісної відповідальності за виконані профе-
сійні обов'язки до колективної особистісної відповідальності. Особис-
тісна відповідальність майбутнього фахівця медичної сфери – це усві-
домлення ним свого обов'язку перед пацієнтами, а також спромож-
ність надавати кваліфіковану медичну допомогу, що відповідає сучас-
ному рівню розвитку медичної галузі. Особистісна відповідальність 
майбутнього фахівця медичної сфери відображатиметься в його рі-
шеннях, поставлених цілях та пріоритетах, засобах та методах реаліза-
ції цих рішень. На відміну від зовнішніх аспектів відповідальності 
майбутнього фахівця медичної сфери (юридична та соціальна відпові-
дальність), особистісна (внутрішня) відповідальність як суб'єктивна 
якість фахівця є важливим інтегруючим та регулюючим джерелом її 
зовнішнього прояву. I якщо обсяг зовнішньої відповідальності майбу-
тнього фахівця медичної сфери можна виміряти кількісною мірою, то 
оцінити рівень внутрішньої відповідальності як особистісної риси мо-
жна тільки за її стійкого виявлення в процесі виконання професійної 
діяльності. Існує така закономірність, чим більший об'єм повноважень 
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надаватиметься майбутньому фахівцю медичної сфери, тим вищі ви-
моги ставитимуться до рівня його особистісної відповідальності.  

Особистісна відповідальність майбутнього фахівця медичної сфе-
ри має складну структуру. Сформованість та розвиненість компонентів 
структури особистісної відповідальності визначає рівень її розвитку, 
феноменологічним описом якого є тип відповідальності майбутнього 
фахівця медичної сфери. 

Особистісна відповідальність пов'язана з мотиваційною сферою 
особистості майбутнього фахівця медичної сфери, його інтелектуаль-
ним потенціалом, професійно-етичним світоглядом, тому в багатьох 
психологічних дослідженнях вона розглядається як професійно-
етична відповідальність, що підкреслює її внутрішню усвідомлену сут-
ність. Сформованість особистісної відповідальності є головним крите-
рієм оцінки рівня професійної зрілості особистості майбутнього фахі-
вця медичної сфери. Сукупність юридичної, соціальної та морально-
етичної відповідальності інтегрується в особистісно-професійній від-
повідальності майбутнього фахівця медичної сфери, яка є «мірою ус-
відомлення ним своїх професійних обов'язків і добровільного їх вико-
нання, а також мірою його провини за невиконання професійних обо-
в'язків» [6, с.266].  

Діяльність майбутнього фахівця медичної сфери передбачатиме 
щоденний прояв особистісної відповідальності. Особистісна відпові-
дальність має стати однією з визначальних ознак діяльності майбут-
нього фахівця медичної сфери. Будь-яка професійна діяльність майбу-
тнього фахівця медичної сфери має починатись з прийняття на себе 
особистісної відповідальності за результати власної праці. Особистісна 
відповідальність передбачає серйозне ставлення до всіх видів надання 
медичних  послуг пацієнтам. 

Таким чином, становлення особистісної відповідальності у майбу-
тнього фахівця медичної сфери передбачає системне особистісно-
професійне конструювання та особистісно-професійне моделювання 
власного професійного життя. Становлення особистісної відповідаль-
ності у майбутнього фахівця медичної сфери напряму пов’язане з осо-
бистісно-професійними цінностями, особистісно-професійними уста-
новками, особистісно-професійною спрямованістю, професійними 
орієнтаціями, професійно-особистісними планами і служить керівни-
цтвом до ефективних особистісно-професійних дій.  

У структурі особистості майбутнього фахівця медичної сфери осо-
бистісна відповідальність постає як індивідуальна система, в якій осо-
бливим чином організовані особистісні якості, що забезпечують різ-
номаніття можливих векторів особистісного розвитку й трансформації 
особистості в процесі її життєво-професійного шляху. В основі форму-
вання особистісної відповідальності майбутнього фахівця медичної 
сфери лежать особистісні ресурси які можуть бути задіяні для досяг-
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нення певної особистісно-професійної мети або отримання певних 
особистісно-професійних результатів.  

Становлення особистісної відповідальності не може розглядатися 
поза конкретним навчально-професійним контекстом. Особистісну ві-
дповідальність необхідно розглядати як важливу складову структури 
особистості майбутнього фахівця медичної сфери, яка є основою його 
професійного становлення. Особистісна відповідальність проявляєть-
ся на рівні трьох підсистем, що відповідають функціям особистісної 
реалізації: перша  забезпечує успішну реалізацію майбутнім фахівцем 
медичної сфери поставлених цілей; друга - вибір професійних цілей, 
гнучке переключення з одних на інші й своєчасну відмову від особис-
тісних цілей, що вичерпали себе, тобто особистісний саморозвиток, 
особистісне самовдосконалення; третя - особистісну стійкість під тис-
ком несприятливих професійних обставин.  

Отже, особистісна відповідальність майбутніх фахівців медичної 
сфери охоплює три порівняно автономних компоненти – особистісну 
включеність, особистісний контроль і особистісний ризик. Особистісна 
включеність визначається як переконаність особистості в тому, що об-
рані та використані  механізми надання медичної допомоги є ефекти-
вними.  Особистісний контроль являє собою впевненість у тому, що 
надана медична допомога дозволить отримати позитивний результат. 
Прийняття особистісного ризику засноване на розумінні майбутнім 
фахівцем медичної сфери того, що обрані ним професійні дії є випра-
вданими, незважаючи на ряд обставин. 

Для визначення ключових стимулів, що впливають на розвиток 
особистісної відповідальності майбутнього фахівця медичної сфери, 
необхідно розглянути ряд аспектів, пов’язаних з навчально-
професійною діяльністю, які визначають напрям і характер 
суб’єктивного ставлення до професії. Суб’єктивно-професійне став-
лення майбутнього фахівця медичної сфери до професії - це 
суб’єктивно-професійне відображення взаємозв’язків власних потреб з 
професійною діяльністю, що є фактором, який зумовлює поведінку у 
професійній сфері. Суб’єктивно-професійне ставлення майбутнього 
фахівця медичної сфери до професії характеризують такі базові пара-
метри, як модальність, стійкість, широта, інтенсивність, усвідомле-
ність, а також параметри другого порядку: емоційність, домінантність, 
узагальненість, когерентність, принциповість і свідомість.  

Отже, особистісна відповідальність є професійно значущою якіс-
тю особистості майбутнього фахівця медичної сфери; вона сприяє ви-
никненню потреби знайти оптимальні можливості для надання ква-
ліфікованої медичної допомоги; вказує на високий рівень розвитку 
психологічної готовності нести відповідальність не тільки за обране, 
але і за відкинуте, нереалізоване нею в ситуації професійного вибору.  

Висновок. Таким чином, в умовах сучасних трансформаційних 
змін в медицині, при розгляді особистісної відповідальності майбут-
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нього фахівця медичної сфери, слід говорити про психологічну сут-
ність та специфіку діяльності сучасного медика у порівнянні з іншими 
видами професійної діяльності. Особистісна відповідальність майбут-
нього фахівця медичної сфери суттєво впливає на прийняття профе-
сійних рішеннях у процесі надання медичної допомоги, визначення 
засобів та методів реалізації цих рішень. Становлення особистісної ві-
дповідальності у майбутнього фахівця медичної сфери перебуває у ті-
сному взаємозв’язку з розвитком його професійної спрямованості. 
Особистісна відповідальність проявляється у здатності якісно і проду-
ктивно виконувати професійні обов’язки, та водночас у готовності від-
повідати за результати власних професійних дій. 
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T.M. KLYBANIVSKA 
PERSONAL RESPONSIBILITY AS A PROFESSIONAL SIGNIFICANT 
QUALITY OF A FUTURE MEDICAL SPECIALIST 

The article deals with the essence and content of the problem of personal responsi-
bility as a professionally significant quality of the future specialist of medical sphere. It is 
established that the presence of personal responsibility in the future medical profession-
als contributes to the effective fulfillment of their professional duties, because it acts as a 
kind of psychological self-regulator of their activity, an indicator of professional and 
moral maturity. It has been proven that the future responsibility of a future healthcare 
professional includes an awareness of their professional responsibilities and the ability to 
effectively perform professional activities that meet medical standards and patients' ex-
pectations. It is stated that personal responsibility is always connected with the motiva-
tional sphere of the future specialist of medical sphere, its intellectual potential and pro-
fessional-ethical outlook. 

Keywords: personal responsibility, professional formation, professional activity, 
future specialists in the medical field, motivational sphere. 

 
Клибановская Т.Н. 
ЛИЧНОСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИН-
СКОЙ СФЕРЫ 

В статье рассмотрены сущность и содержание проблемы личностной ответ-
ственности как профессионально значимого качества будущего специалиста ме-
дицинской сферы. Установлено, что наличие личной ответственности у будущих 
специалистов медицинской сферы будет способствовать эффективному выполне-
нию ими профессиональных обязанностей, ведь она выступает своеобразным пси-
хологическим саморегуляторов их деятельности, показателем профессиональной 
и нравственной зрелости. Доказано, что личностная ответственность будущего 
специалиста медицинской сферы включает осознание им своего профессиональ-
ного долга и способность эффективно выполнять профессиональные действия, со-
ответствующие медицинским нормам и ожиданиям пациентов. Констатировано, 
что личностная ответственность всегда связана с мотивационной сферой будущего 
специалиста медицинской сферы, его интеллектуальным потенциалом и профес-
сионально-этическим мировоззрением. 

Ключевые слова: личностная ответственность, профессиональное 
становление, профессиональная деятельность, будущие специалисты медицин-
ской сферы, мотивационная сфера. 

 


