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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ 

 

У статті розглянуто визначення та практичне значення комунікативної компетентності у 

професійній діяльності лікаря. 

Представлено та проаналізовано підходи різних науковців щодо трактування термінів 

«компетентність» і «компетенція», їх подібність і відмінність. 

Досліджено, що професія лікаря є особливо вразливою до дії різного роду стресових 

чинників, тому вимагає від фахівців постійної актуалізації когнітивних, емоційних, 

рефлексивних та інших можливостей та ресурсів їхньої особистості [5]. 

Встановлено, що у більшості випадків, коли професійні умови і вимоги до роботи 

перевершують внутрішні та зовнішні ресурси, організм людини відповідає на них 

закономірною реакцією, що знаходить своє негативне відображення не тільки на стані 

професійного здоров’я, але й здоров’я особистості в цілому.  

Отже, стає зрозумілим, що, поряд з комунікативною компетентністю, важливою 

складовою професійної компетентності майбутнього лікаря виступає стресостійкість, 

яка може бути визначена як властивість особистості, що забезпечує гармонійне 

співвідношення між усіма компонентами психічної діяльності в емоціогенній ситуації, і 

тим самим, сприяє успішному виконанню професійної діяльності [8]. 

Визначено базові компоненти професійної компетентності за Т. Вольфовською: 

когнітивний (стосується системи професійних знань лікаря), мотиваційно-вольовий 

(стосується мотивації лікаря до професійної діяльності та сукупність ціннісних 

орієнтацій) та організаційно-діяльнісний (охоплює навички організації роботи та 

професійної взаємодії). 

Подано й теоретично обґрунтовано актуальність структури комунікативної 

компетентності, запропонованої М. Філоненко. 

З’ясовано, на основі робіт Ю. Віленського, що основою мовного контакту лікаря й 

пацієнта є тонкий психологізм лікаря, чуйність та увагу до конкретного хворого, 

індивідуалізацію мовних впливів, які мають бути виваженими й точно адресованими 

конкретному пацієнтові, негайне врахування психологічної реакції хворого на будь-який 

мовний «хід» лікаря. [3]. 

Виокремлено три базові рівні комунікації лікаря: мовний, паралінгвістичий та 

невербальний (екстралінгвальний). 

Ключові слова: лікарі, медичні працівники, комунікативна компетентність, 

комунікативна компетентність лікарів, професійне становлення майбутнього 

лікаря, стресостійкість 

 

Постановка проблеми. У останні роки помітно зросла кількість 

праць, присвячених проблемам особистісного та професійного 
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становлення майбутнього лікаря, вивченню його професійної культури, 

формуванню компетентності (А. Васюк, О. Денисова, Е. Єрмолаєва, 

Е. Єфремова, С. Кошелева, Т. Миронова, Т. Тихонова, Л. Шнейдер та ін.). 

Відомо, що професійна лікарська діяльність визначається наявністю 

різноманітних складних ситуацій, ефективне вирішення яких вимагає від 

фахівців надання невідкладної кваліфікованої допомоги, що має 

супроводжуватися вибором оптимального способу спілкування та 

взаємодії як з колегами, так і безпосередньо з пацієнтами та їх рідними. У 

зв’язку з цим особливого значення набуває сформованість у лікарів 

високого рівня комунікативної компетентності [2]. 

Комунікативна компетентність лікаря по значущості для клінічної 

практики знаходиться на одному рівні з такими професійними 

компетенціями фахівців медичної галузі, як базові наукові знання, клінічне 

мислення, практичні вміння та навички [6]. 

Важливим моментом у роботі лікаря є вибір тактики індивідуального 

спілкування з кожним пацієнтом, яка має відповідати не тільки 

психоемоційному стану хворої людини, але і її індивідуально- 

психологічним особливостям загалом. На думку більшості дослідників, 

саме позитивний контакт лікаря з пацієнтом значно підвищує ефективність 

лікувального процесу та загальний рівень задоволеності пацієнта від 

наданої медичної допомоги [6; 13].  

Комунікативна компетентність лікаря сприяє встановленню 

довірливих стосунків з пацієнтами, що, безумовно, буде мати позитивне 

значення у лікуванні хвороби [2]. 

Слід зазначити, що комунікативна компетентність виступає однією із 

найважливіших складових професійної компетентності медичних 

працівників. 

Мета статті: здійснити теоретичне та емпіричне дослідження 

комунікативної компетентності як чинника професійної діяльності лікаря. 

Методи дослідження. У якості практичних методів застосовано тест 

вивчення комунікативних умінь Л. Міхельсона в адаптації Ю. Гільбуха. 

Вибірка дослідження лікарів-респондентів (n = 867) складала: жінки 

– 53 %, чоловіки – 47 %, віком від 24 до 73 років. Група лікарів, що брали 

участь у опитуванні, зі стажем роботи від 5 до 32-37 років. 

У ставленні до респондентів дотримувалися норми конфіденційності 

й автономії. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
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І. Чеботарьова відзначає, що комунікативна компетентність – це 

один із основних компонентів професійної готовності особистості, що 

включає знання про способи цілеспрямованого використання мовних 

засобів для вирішення завдань спілкування [4].  

С. Мащак пропонує розглядати комунікативну компетентність 

особистості як здатність спеціаліста встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми [4]. 

Комунікативна компетентність лікаря є одним із базових 

компонентів його професійної діяльності, що визначає не лише 

лікувально-технічні, а й етико-деонтологічні аспекти взаємодії лікаря 

(різні види і ситуації комунікації) з пацієнтом, рідними та близькими 

пацієнта.  

Поняття професійної компетентності лікаря вивчали Г. Стечак 

(досліджено педагогічно-просвітницьку компетентність сімейного лікаря) 

[4]. К. Хоменко (досліджено формування професійної компетентності 

студентів- медиків протягом навчання у ВНЗ) [12], Я. Кульбашна 

(визначено соціальну складову професійної компетентності студентів-

стоматологів) [10], М. Мруга (проаналізовано структурно-функціональну 

модель професійної компетентності майбутніх лікарів та способи її 

корекції) [11], а також зарубіжні науковці: D. Guerrero (визначив 

професійну компетентність лікарів загалом) [7], W. Dunn (дослідив 

провідні компетентності лікарів) [7], Т. Koenig (виділив основні 

особистісні компетенції студентів-медиків) [9]. 

Професійна комунікативна компетентність є предметом спеціальних 

досліджень у галузі професійної підготовки майбутніх лікарів, при 

вивченні дисципліни «Деонтологія», (С. Герасименко, Ю. Ємельянова, 

Ю. Лісіцина, С. Чусовлянова, І. Палійчука, О.  Уваркіної та ін.), які 

визначають її як складову комунікативної культури професіонала, 

запоруку успішної кар’єри [1]. Також питання професійної комунікації 

серед лікарів та з пацієнтами розглядається у соціальній медицині 

Комунікативна компетентність безпосередньо лікаря, передбачає 

розвинені мовленнєві навички встановлювати та підтримувати необхідний 

контакт через відкриті та закриті запитання, розуміти невербальні прояви 

пацієнта під час огляду. Слід відзначити, що для лікаря комунікація із 

пацієнтом є не лише етапом анамнезу, а й діагностичними маркерами 

(сімейні лікарі, педіатри, психіатри, лікарі екстреної медицини та ін.). 

Окремий вид і характер професійної комунікації складає спілкування між 

лікарями: невербальне спілкування: «комунікація поглядами», «смислова 

жестикуляція» та ін.; вербальна комунікація-обмін досвідом (наприклад, 
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обговорення інноваційних методів лікування), п’ятихвилинки, консиліуми 

та ін. форми обговорення лікувальної ситуації. 

Комунікація лікаря реалізується на трьох рівнях: мовному, 

паралінгвістичному та невербальному (екстралінгвальному). Мовний 

рівень – це, наприклад, збір анамнезу, повідомлення про стан здоров’я та 

ефективність лікування, рекомендації, указівки тощо. На 

паралінгвістичному рівні відбувається обмін інформацією шляхом міміки, 

жестів тощо. Невербальний рівень забезпечує лікаря необхідною 

психофізичною інформацією (вимірювання температури, пальпація, огляд, 

вивчення результатів аналізів, читання медичної карти, застосування 

медичних інструментів тощо). Усі рівні комунікації взаємодіють між 

собою в процесі спілкування лікаря з хворими та медичним персоналом 

[11; 12; 13]. 

У контексті нашого дослідження важливою видається структура 

комунікативної компетентності. З метою визначення сутності 

комунікативної компетентності та визначення її структурних елементів 

звертаємося до досліджень М. Філоненко, що виділяє: гностичний 

компонент (система знань про сутність, структуру, функції та особливості 

спілкування взагалі та професійного зокрема); конативний компонент 

(загальні та специфічні комунікативні уміння, які дозволяють успішно 

встановлювати контакт зі співрозмовником); емоційний компонент 

(гуманістична установка на спілкування, розвинуті емпатія та рефлексія; 

високий рівень ідентифікації з виконуваними професійними та 

соціальними ролями). 

Емпірична частина дослідження полягала у опитування лікарів-

респондентів за допомогою тесту вивчення комунікативних умінь 

Л. Міхельсона в адаптації Ю. Гільбуха. Лікарі відповідали на 27 запитань, 

які потребували відповіді щодо реагування суб’єкта на певну ситуацію. В 

результаті чого можна дослідити тип реагування, що є складовою 

комунікативної компетентності (табл.1). 

Таблиця 1 

Результати вивчення 

видів комунікації лікарів з пацієнтами 

№ 
Група лікарів (за 

віком) 

Тип реагування (%) 

Гармонійний Компетентний Агресивний 

1 
«Професійно-віковий 

тип» 
61 % 36% 3 % 

2 «Травматичний тип» 74 % 21% 5 % 

3 «Загальний тип» 75 % 23 % 2 % 
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4 
«Інструментальний 

тип» 
78 % 21 % 1 % 

5 «Тяжкі стани» 63 % 32 % 5 % 

 

Також у результатах тестування комунікативної компетентності 

потрібно враховувати вік та професійний досвід лікаря.  

 

ВИСНОВКИ. У науковій літературі не існує єдиного визначення 

поняття «комунікативна компетентність». Основу комунікативної 

компетентності становлять професійні знання, уміння, навички, типи 

комунікації, та емоційно-ціннісне ставлення до неї. 

Проблема вивчення і визначення професійно значущих якостей 

лікарів є актуальною й важливою як для теорії психології, так і для 

практики підготовки майбутніх лікарів. 

Перспективою подальшого дослідження стане вивчення емоційної 

сфери та емоційного інтелекту лікаря. 
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Бегеза Л.Е. 

Коммуникативная компетентность как фактор профессиональной деятельности 

врача 

В статье рассмотрены определения и практическое значение коммуникативной 

компетентности в профессиональной деятельности врача. 

Представлены и проанализированы подходы различных ученых относительно 

трактовки терминов «компетентность» и «компетенция», их сходство и различие. 

Доказано, что профессия врача является особенно уязвимой к действию различного 

рода стрессовых факторов, поэтому требует от специалистов постоянной актуализации 

когнитивных, эмоциональных, рефлексивных и других возможностей и ресурсов их 

личности. 

Установлено, что в большинстве случаев, когда профессиональные условия и 

требования к работе превосходят внутренние и внешние ресурсы, организм человека 

отвечает на них закономерной реакцией, находит свое негативное отражение не только на 

состоянии профессионального здоровья, но и здоровья личности в целом . 

Таким образом, становится понятным, что, наряду с коммуникативной 

компетентностью, важной составляющей профессиональной компетентности будущего 

врача выступает стрессоустойчивость, которая может быть определена как свойство 

личности, обеспечивает гармоничное соотношение между всеми компонентами 

психической деятельности в эмоциогенной ситуации, и тем самым, способствует 

успешному выполнению профессиональной деятельности. 

Определены базовые компоненты профессиональной компетентности по Т. 

Вольфовской: когнитивный (касается системы профессиональных знаний врача), 

мотивационно-волевой (касается мотивации врача к профессиональной деятельности и 

совокупность ценностных ориентаций) и организационно-деятельностный (охватывает 

навыки организации работы и профессионального взаимодействия). 

Подано и теоретически обоснована актуальность структуры коммуникативной 

компетентности, предложенной М. Филоненко. 

Выяснено, на основе работ Ю. Виленского, что основой языкового контакта врача и 

пациента является тонкий психологизм врача, чуткость и внимание к конкретному 

больному, индивидуализацию речевых действий, которые должны быть взвешенными и 

точно адресованными конкретному пациенту, немедленное учета психологической реакции 

больного любой языковой «ход» врача.  

Выделены три базовые уровни коммуникации врача: языковой, паралингвистичий и 

невербальный (экстралингвистический). 

Ключевые слова: врачи, медицинские работники, коммуникативная 

компетентность, коммуникативная компетентность врачей, профессиональное 

становление будущего врача, стрессоустойчивость 

 

 

Beheza L. E. 
Communicative competence as a factor of the doctor's professional activity 

The article discusses the definitions and practical importance of communicative competence 

in the professional activity of a doctor. 

The approaches of various scientists regarding the interpretation of the terms ―competence‖ 

and ―competence‖, their similarities and differences are presented and analyzed. 

It has been proved that the profession of a doctor is especially vulnerable to the action of 

various kinds of stress factors, therefore, it requires specialists to constantly update the cognitive, 

emotional, reflexive and other capabilities and resources of their personality. 

It has been established that in most cases, when professional conditions and requirements 

for work exceed internal and external resources, the human body responds to them with a natural 
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reaction, which is negatively reflected not only on the state of professional health, but also on the 

health of the individual as a whole. 

Thus, it becomes clear that, along with communicative competence, an important 

component of the professional competence of a future doctor is stress resistance, which can be 

defined as a personality trait, provides a harmonious relationship between all components of 

mental activity in an emotiogenic situation, and thereby contributes to the successful 

implementation of professional activity. 

The basic components of professional competence according to T. Volfovskaya are 

determined: cognitive (concerns the system of professional knowledge of a doctor), motivational-

volitional (concerns the motivation of a doctor to professional activity and a set of value 

orientations) and organizational-activity (covers the skills of organizing work and professional 

interaction). 

Submitted and theoretically substantiated the relevance of the structure of communicative 

competence proposed by M. Filonenko. 

It was found, on the basis of the works of Yu. Vilenskiy, that the basis of the linguistic 

contact between the doctor and the patient is the subtle psychologism of the doctor, sensitivity and 

attention to a specific patient, the individualization of speech actions, which should be balanced 

and accurately addressed to a specific patient, immediate consideration of the patient's 

psychological reaction in any language " move "doctor.  

Three basic levels of doctor's communication are identified: linguistic, paralinguistic and 

non-verbal (extralinguistic). 

Keywords: doctors, medical workers, communicative competence, communicative 

competence of doctors, professional development of a future doctor, stress resistance 

 

 

 

 


