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СИСТЕМНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У статті розкрито особливості системно-інтегративного підходу до формування та 

розвитку професійної компетентності фахівців медичної галузі. Cистемно-інтегративний 

підхід розглядається як методологічний засіб вивчення інтеграції, а саме інтегрованих 

обʼєктів та інтегральних залежностей, взаємодій. Інтеграція є системним утворенням, що 

представляє інтегративне ціле, яке включає синтез процесуальних та результуючих 

складових інтеграції; інтеграцію як процес; інтеграцію як наслідок, що відбиває момент 

фіксації отриманого під час здійснення інтегративного процесу певного продукту. 

Наголошується, що інтеграція у вищій медичній освіті передбачає взаємопроникнення 

та взаємодію однорідних та різнорідних компонентів (цілей, знань, умінь, навичок), 

процес формування цілісності з безлічі раніше розʼєднаних однорідних та різнорідних 

компонентів (цілей, змісту, методів, засобів, форм, мови, навчальних предметів, 

методик, ідей та ін.). Показано, що в умовах вищої медичної освіти реалізація системно-

інтегративного підходу має бути спрямована на формування фахівця інтегрального 

профілю, який характеризується високим рівнем професійної компетентності. У цьому 

смислі системно-інтегративний підхід до змісту вищої медичної освіти виконує низку 

функцій: методолого-світоглядну, спонукаючу, логіко-розвивальну, координаційно-

моніторингову. В якості внутрішньої основи системно-інтегративного підходу до 

професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі визначено рівні інтеграції: 

міжпредметний, внутрішньопредметний, міжособистісний та внутрішньоособистісний. 

Ключові слова: фахівці медичної галузі, системно-інтегративний підхід, 

професійна компетентність, формування та розвиток професійної 

компетентності. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція освіти, що лежить в основі 

інтегративного підходу, постає як процес зближення та поєднання різних 

компонентів змісту освіти, освітніх областей та установ, а також субʼєктів 

освітнього процесу. 

Загальнотеоретичні характеристики педагогічної інтеграції розкриваються 

у працях М. Опачко [9], О. Березюк [2], О. Лавнікова, А. Лесик, Н. Божко; 

основи інтегративного підходу до побудови змісту освіти представлені у 

дослідженнях Т. Буряк [3], О. Вознюк, О. Дубасенюк [4], І. Козловської, Я. 

Кміт [7], К. Левківської [8], О. Черних [12], Ю. Шабанової [13] та ін. 

Інтеграція – це загальний і багатогранний процес встановлення звʼязків 

між інформацією, знаннями, науками, а також забезпечення їхньої 

цілісності та єдиної структури, що охоплює всі компоненти у діалектичній 
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єдності. «Інтеграція» від франц. integration – включення, залучення, 

вростання; від лат. integration – відновлення, поповнення, від integer – 

цілий. 

Отже, інтеграцію можна трактувати як складне міждисциплінарне 

наукове поняття. 

Узагальнюючи різні точки зору, можна зробити висновок, що 

«інтеграція» з філософської точки зору розуміється як процес розвитку, 

повʼязаний з обʼєднанням у ціле різних елементів і частин, які перестають 

існувати самостійно; з соціологічної – як одну зі сторін процесу розвитку, 

повʼязану з обʼєднанням у ціле раніше різнорідних частин або елементів, 

які можуть існувати в рамках вже сформованої системи – у цьому випадку 

підвищується рівень її цілісності та організованості, або зʼявляється у разі 

виникнення нової системи з раніше не повʼязаних між собою елементів; з 

психологічної – як процес, за допомогою якого частини зʼєднуються у ціле 

на особистісному рівні. 

Для характеристики поняття інтеграції вчені використовують 

терміни «система», «системність», «звʼязки», «синтез», «цілісність», 

«елементи», «компоненти», «частини», привнесені з теорії систем. Згадані 

показники – явища багатосторонні і розкрити їх у рамках одного 

дослідження неможливо. Тому більш докладно слід зупинитися 

тлумаченні інтеграції як системного явища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літературі «система» 

трактується як сукупність по-різному повʼязаних між собою елементів, що 

утворюють певну цілісність. Провідною ідеєю системи є ідея взаємодії 

елементів та інтеграції їх у ціле. 

Зазначається, що у певному смислі системний підхід і є 

методологічним засобом вивчення інтеграції, точніше, інтегрованих 

обʼєктів та інтегральних залежностей, взаємодій. І не випадково грецьке 

слово systema (що означає ціле, складене з частин, обʼєднання) і латинське 

слово integration (обʼєднаний у ціле) повʼязані глибокою сутнісною 

єдністю, адже значення одного з них розкривається через інше. 

Система визначається як ціле, складене з елементів, що перебувають 

у взаємозвʼязку і взаємообумовленості; своєю чергою системність – це 

обʼєктивна властивість всіх складних обʼєктів, які мають місце у реальній 

дійсності. 

У контексті даної проблеми система може бути визначена як 

сукупність обʼєктів, взаємодія яких зумовлює наявність нових 

інтегративних якостей, не властивих частинам, що утворюють її, 

компонентам; при цьому звʼязок між компонентами системи настільки 

тісний, суттєвий, що зміна одного з них викликає зміну інших, а нерідко й 

системи в цілому. 

На підставі вищезазначених положень можна зробити висновок, що 

інтеграція є системним утворенням, яка представляє інтегративне ціле, що 

включає синтез процесуальних та результуючих складових інтеграції; 

інтеграцію як процес; інтеграцію як результат, що відбиває момент 
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фіксації отриманого під час здійснення інтегративного процесу певного 

продукту. 

Інтеграція у вищій медичній освіті передбачає взаємопроникнення та 

взаємодію однорідних та різнорідних компонентів (цілей, знань, умінь, 

навичок), процес формування цілісності з безлічі раніше розʼєднаних 

однорідних та різнорідних компонентів (цілей, змісту, методів, засобів, 

форм, мови, навчальних предметів, методик, ідей та ін.). 

Інтеграція – одна з форм взаємозвʼязку та взаємодії предметів та явищ у 

теорії та практиці, відновлення їх початкової природної цілісності. При 

цьому інтеграція одночасно постає як принцип, процес, результат 

взаємозвʼязку обʼєктів, що свідчить про поліфункціональність цього 

поняття [6]. 

Сутність інтеграції розглядає також як процес та результат розвитку, 

становлення та формування багатовимірної цілісності особистості в 

умовах здійснення інтегративно-педагогічної діяльності. 

Інтегровану педагогічну діяльність визначають як специфічний вид 

педагогічної діяльності, в ході якої актуалізуються ті чи інші інтегративні 

завдання освітньо-виховної теорії та практики (розширення предмета 

пізнання, розвиток концептуальності та схоластичності мислення, 

формування субʼєктності особистості, організація гнучкої різнорівневої 

освіти тощо). 

Педагогічну інтеграцію розглядають як вищу форму вираження єдності 

цілей, принципів, змісту, форм організації, як створення укрупнених 

педагогічних одиниць на основі взаємозвʼязку різних компонентів 

навчально-виховного процесу [6]. 

Під інтеграцією змісту освіти розуміється процес та результат взаємодії її 

структурних елементів, що супроводжуються зростанням системності та 

ущільненості знань. 

З методологічних позицій досліджувана нами проблема інтеграції змісту 

вищої медичної освіти повинна розглядатися на основі загальнонаукового 

системного підходу, який останнім часом набуває все більш широких прав. 

Такий підхід корелює із загальнометодологічним аналізом систем, при 

якому більшість авторів в якості головної, відмінної властивості системи 

вказують на наявність у неї інтегративних якостей [2-9; 12; 13]. 

Сутніть системного підходу полягає у тому, що інтегративність змісту 

вищої медичної освіти розуміється як його невідʼємної характеристики як 

системи взаємозалежних елементів. Інтеграція в освітньому просторі 

проявляється у перетворенні всіх компонентів освітніх систем через 

створення освітніх комплексів інтегративного типу; розроблення 

інтеграційних освітніх програм, навчальних курсів, навчальних занять; 

здобуття інтегративних результатів освіти. 

У діяльності освітньої системи інтеграція як засіб забезпечує цілісність 

картини світу, сприяє розвитку здібностей майбутнього фахівця-медика до 

системного мислення під час вирішення теоретичних і практичних 

завдань. 
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Виходячи з аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури, 

можна зробити висновок, що процес інтеграції в освіті потрібно 

розглядати як взаємовплив, взаємопроникнення та взаємозвʼязок змісту 

різних навчальних дисциплін з метою спрямованого формування у 

фахівців медичної галузі всебічної, комплексної, діалектично 

взаємоповʼязаної цілісної системи наукових уявлень про ті чи інші явища, 

сторони та властивості матеріального світу або суспільного життя, що 

становлять предмет навчальної дисципліни. Зауважимо, що такий підхід не 

руйнує необхідної диференціації наукових дисциплін. Навпаки, 

диференціація та інтеграція протікають як два протилежні та 

взаємозумовлювальні процеси при вивченні кожної окремої дисципліни. 

Таке їхнє діалектичне поєднання дозволяє визначити додаткові резерви 

для подальшого вдосконалення та раціоналізації підготовки фахівця-

медика у вищому навчальному медичному закладі. 

Мета статті – розкрити особливості системно-інтегративного підходу до 

формування та розвитку професійної компетентності фахівців медичної 

галузі.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Як показав 

попередній аналіз, інтеграція – це потрібний атрибут сучасного освітнього 

процесу та сторона процесу розвитку, що повʼязана з обʼєднанням у ціле 

раніше різнорідних частин та елементів. Процеси інтеграції можуть мати 

місце як у рамках вже сформованих систем (у цьому випадку вони ведуть 

до підвищення рівня її цілісності і організованості), так і виникненню 

нової системи з раніше незвʼязаних елементів. Інтеграція має на увазі 

сумісність різних форм і систем навчання, яка б забезпечувала його 

наступність і більш ефективні, комплексні рішення методологічного 

забезпечення. 

Інтеграція – це не емпіричне обʼєднання довільної безлічі елементів 

процесу навчання, повʼязаних лише ситуативно, а перехід кількості у 

якість. Це внутрішня взаємоповʼязана і взаємозумовлена цілісність 

процесу навчання, що має властивості, відсутні у складових її компонентів 

(цілей, змісту, методів, форм тощо). Це відкриття нових звʼязків та 

відносин між компонентами шляхом включення до нових систем звʼязків.  

Розкриємо основні напрями інтеграції освіти, що визначають її цільове 

призначення: 

1) розширення та поглиблення предмета пізнання; 

2) ліквідація багатопредметності у навчанні; 

3) скорочення часу вивчення теми (розділу, всього курсу); 

4) ліквідація дублювання; 

5) зміна технології навчання; 

6) подолання вузького аспектного бачення предмету пізнання; 

7) створення сприятливих умов розвитку особистості майбутнього 

фахівця; 

8) здійснення перерозподілу ролей, місць, педагогічної міри 

присутності тих чи інших людей або компонентів у педагогічному процесі; 
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9) стимулювання прискорення розвитку студентів та викладачів. 

На практичному рівні виділяють такі напрямки педагогічної 

інтеграції: 

1. Змістовний, що поділяється на міжпредметну інтеграцію: 

біопредметну (синтез двох дисциплін) та мультипредметну (синтез трьох 

та більше дисциплін); створення інтегрованих курсів, програм та проєктів; 

інтеграція змістовних складових різних освітніх галузей; побудова 

інтегрованого змісту тих чи інших освітніх галузей; 

2. Організаційно-технологічний, повʼязаний з розвитком 

інтегративних форм навчання (інтегративний урок, інтегративний семінар, 

інтегративна лекція, інтегративний іспит, інтегративний день тощо), 

інтегативних форм освіти (культурно-освітній центр, гуманітарно-

педагогічний центр тощо), а також інтегративних технологій (проблемне 

навчання, вітагенне навчання, контекстне навчання та ін.). До цієї групи 

відносять інтеграцію різновидів педагогічного процесу, наприклад, 

навчальну і позанавчальну роботу; 

3. Інституційний, що стосується внутрішньоосвітніх звʼязків 

(звʼязків та взаємовідносин), зовнішніх звʼязків та взаємовідносин освітніх 

систем. 

4. Особистісно-діяльнісний, що виражає процес зближення 

субʼєкторольових планів діяльностей учасників освітнього процесу.  

Напрями інтеграції відображають ті реальні потреби, які виникають 

у студентів та викладачів у процесі пізнання та організації освітнього 

процесу. Ці потреби, у свою чергу, виростають із протиріч, виявлених 

учасниками освітнього процесу під час засвоєння та передачі навчального 

матеріалу. У звʼязку з цим застосування інтегративного підходу у навчанні 

призводить до формування цілісності та системності мислення 

особистості. 

У звʼязку з вищезазначеним більш докладного розгляду потребують 

сутнісні характеристики окреслених понять: «підхід» та «інтегративний 

підхід», а також теоретичні засади застосування інтегративного підходу у 

вищому навчальному медичному закладі. 

У словниках «підхід» трактується як «дія»; «місце, шлях, яким 

проходять, наближаються до чогось»; «спосіб поведінки з будь-ким, чим, 

характер ставлення до будь-кого, чого-небудь»; одне зі значень: 

«сукупність прийомів ставлення до когось, розгляду чогось чи впливу на 

когось (неологізм); «сукупність прийомів, способів (у впливі на когось, у 

вивченні чогось, у веденні справи)» [10]. 

Філософський словник трактує поняття «підхід» як комплекс 

парадигматичних, синтагматичних і прагматичних структур та механізмів 

у пізнанні та/або практиці, що характеризує конкуруючі між собою (або 

історично змінюючі одна одну) стратегії та програми у філософії, науці, 

політиці або в організації життя та діяльності людини [11]. 

Підхід як спосіб концептуалізації знань визначається якоюсь ідеєю, 

концепцією і центрується на основних для нього одній або більше 
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категоріях. В історії та сучасному стані науки представлено безліч 

підходів. Різні підходи не виключають один одного (деякі з них можуть 

розвивати, удосконалювати інші), вони реалізують різні плани розгляду 

одного явища. 

У науковій літературі «підхід» розуміється як комплексний засіб, що 

включає три основні компоненти: 

1) основні поняття, що використовуються у процесі вивчення, 

управління та перетворення навчально-виховної практики; 

2) принципи як вихідні положення чи правила провадження 

освітньої діяльності; 

3) методи та прийоми побудови освітнього процесу, які найбільше 

відповідають обирається орієнтації. 

Підхід визначається як теоретико-методологічна основа 

дослідження, що виявляється у певних закономірностях та особливостях. 

Отже, підхід – це певна позиція, думка, що зумовлює дослідження, 

проєктування, організацію того чи іншого явища, процесу (у нашому 

випадку – вищої медичної освіти). 

У методології дослідження категорія «дослідницький підхід» 

виступає у двох значеннях. У першому значенні підхід сприймається як 

певний вихідний принцип, вихідна позиція, основне положення чи 

твердження, наприклад, інтегративний підхід та ін. У другому значенні 

дослідницький підхід розглядається як напрямок вивчення предмету 

дослідження. 

Підходи цього роду мають загальнонаукове значення, застосовні до 

досліджень у будь-якій науці і класифікуються за парними категоріями 

діалектики, що відбивають полярні сторони, напрями процесу 

дослідження, наприклад, явище і сутність, кількість і якість та ін. 

Стосовно нашого дослідження більш близьким є перше значення: 

підхід – це вихідний принцип, вихідна позиція, основне положення чи 

твердження. 

Категорія дослідницького підходу, його роль та місце у структурі 

методологічного знання вивчені недостатньо. З цієї причини ми вважали за 

необхідне надати характеристику інтегративного підходу, визначеного як 

базового в рамках заявленої теми дослідження. 

У словниковій літературі інтегративний підхід розуміється як: 

1) збалансоване обʼєднання деякої сукупності методів дослідження, 

що використовуються при вивченні складних системних явищ, процесів, 

обʼєктів; 

2) обʼєднання зусиль, ресурсів для досягнення спільних цілей та 

завдань [10, c. 179]. 

Під інтегративним підходом стосовно освітніх систем розуміється 

підхід, в основі якого лежить розуміння необхідності інтеграції цілей, 

змісту, форм і методів навчання, видів діяльності, знань, умінь, якостей та 

властивостей особистості. 
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При цьому інтегративний підхід забезпечує цілісну єдність при 

вивченні складних обʼєктів і процесів. Ця єдність фіксується спочатку 

лише на рівні наукових фактів, понять, законів; потім виявляється у 

загальній формі, результативність якої визначається формуванням 

узагальнених знань (понять, законів, загальних теорій), розумінням 

наукової картини світу й у результаті – цілісного наукового світогляду. 

Розглядаючи інтегративний підхід у контексті вищої медичної 

освіти, враховуються особливості самої особистості та визначають його як 

сукупність прийомів, що характеризують процес та результат взаємодії 

його структурних елементів, які супроводжуються зростанням системності 

знань, комплексності умінь студента, що виражаються у його теоретико-

практичній підготовленості та сприяють всебічному розвитку особистості. 

Слід зазначити, що при інтегративному підході психологічні явища 

постають як цілісні утворення, у яких спостерігається єдність 

процесуальних і результуючих сторін, де взаємотрансформація 

кооперованих частин відбувається на користь одне одного; де сума дій, що 

здійснюються нарізно, не може викликати те слідство, яке виходить при 

спільній дії, де зміна однієї зі складових веде до зміни інших не 

пропорційно, а за складнішим законом; де ідея первинності цілого 

органічно поєднується з ідеєю поліцентризму. 

Сутнісною характеристикою інтегративного підходу є взаємодія 

субʼєктів навчально-виховного процесу, спрямованого на організацію та 

здійснення пошукової та творчої діяльності студентів-медиків, активне та 

самостійне набуття ними знань та оволодіння способами застосування в 

умовах інтеграційного середовища. 

В освіті інтеграція трактується як процес та результат новоутворення 

цілісної групи професій, яка має системні якості міжгалузевої, галузевої та 

внутрішньогалузевої взаємодії, конвергенції та дивергенції професій, а 

також механізмами взаємозвʼязку та зміни професійних функцій та 

структури професійної підготовки, обумовлених зворотним звʼязком 

утворених системних засобів та якостей професійної діяльності. 

Інтегративний підхід у вищий медичній освіті є специфічною 

формою забезпечення комплексності, цілісності знань у фахівців медичної 

галузі, формування у них системного мислення та наукового світогляду. 

Під інтегративним підходом у вищий медичній освіті ми розуміємо 

також цілісне уявлення сукупності обʼєктів, явищ, процесів, що 

обʼєднуються спільністю як мінімум однієї з характеристик, внаслідок 

чого створюється його нова якість. 

В умовах вищої медичної освіти реалізація системно-інтегративного 

підходу має бути спрямована на формування фахівця інтегрального 

профілю, що характеризується високим рівнем професійної 

компетентності. 

У гносеологічному аспекті системно-інтегративний підхід 

проявляється у цілісно-багатомірному баченні світу субʼєктом, 
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побудованого на поєднанні природничо-наукового та інших способів 

розуміння дійсності. 

У цьому смислі системно-інтегративний підхід до змісту вищої 

медичної освіти виконує ряд функцій: методолого-світоглядну, 

спонукаючу, логіко-розвивальну, координаційно-моніторингову. 

Аналіз сутності системно-інтегративного підходу, основ теорії 

інтеграції освіти надав змогу позначити структуру системно-

інтегративного підходу у вищій медичній освіті та визначити такі рівні: 

міжпредметний, внутрішньопредметний, міжособистісний та 

внутрішньоособистісної інтеграції. 

Отже, з погляду системно-інтегративного підходу освіта 

сприймається як процес і результати освітньої інтеграції (міжпредметної, 

внутрішньопредметної, міжособистісної, внутрішньоособистісної). 

Як відомо, в освіті розрізняють зовнішню та внутрішню інтеграцію. 

До зовнішньої належить побудова загальносвітового освітнього простору, 

коли узагальнюється накопичений досвід різних країн, а також інтеграція 

різних видів діяльності; різних типів та видів навчальних закладів; різних 

наук чи навчальних дисциплін. До внутрішньої – інтеграція компонентів 

усередині одного виду діяльності, усередині однієї науки, усередині однієї 

дисципліни. 

Для проведення дослідження нас цікавить внутрішня інтеграція, що 

слугує створенню інтегративних систем для інтегративних курсів, 

дисциплін, нових та інноваційних технологій, організаційних форм і 

методів навчання та виховання студентів – майбутніх фахівців медичної 

галузі. 

Зупинимося докладніше на рівнях інтеграції, виділених у вищій 

медичній освіті. Розроблено функціональні звʼязки між рівнями інтеграції: 

рівнем міжпредметної інтеграції, рівнем внутрішньопредметної інтеграції 

та рівнем внутрішньоособистісної інтеграції професійно-особистісного 

становлення фахівця медичної галузі.  

Системно-інтегративний підхід створює умови для формування у 

фахівця медичної галузі вміння використовувати науковий зміст 

дисциплін та різних технологій навчання як методологічний засіб для 

встановлення широких звʼязків як між різними розділами курсів, що 

вивчаються, так і між різними предметами в цілому: міжпредметна та 

внутрішньопредметна інтеграція; визначення своєї професійної 

компетентності та вибору особистісно-значущих життєвих цінностей 

(внутрішньоособистісна та міжособистісна інтеграція). 

Розвивальна функція системно-інтегративного підходу виявляється у 

формуванні навчальних умінь і навичок діяльності міжпредметного 

характеру, сформованої з урахуванням засвоєння звʼязків між видами 

навчально-пізнавальної і предметної діяльності. Вона, крім усього іншого, 

сприяє інтелектуальному та творчому розвитку фахівців медичної галузі. 

Цілеспрямована реалізація міжпредметних звʼязків у підготовці 

фахівців-медиків позначається на результативності навчального процесу; 
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професійні знання, навички та вміння стають узагальненими, 

комплексними, посилюється спрямованість інтересів майбутніх фахівців 

медичної галузі до професійної діяльності. 

Виділяються форми взаємозвʼязків, що повʼязують інтеграцію та 

міжпредметні звʼязки: 

1) міжпредметні звʼязки відіграють роль засобу реалізації завдань 

інтеграції; 

2) інтеграція виступає як одна з форм міжпредметних звʼязків; 

3) розгляд інтеграції та міжпредметних звʼязків як якісно відмінних 

один від одного і в чомусь несумісних явищ. 

Внутрішньопредметна інтеграція змісту освіти – систематизування 

знань усередині певної дисципліни – перехід від розрізнених фактів до 

системи у процесі відкриття нового закону, уточнення картини світу. 

Внутрішньопредметна інтеграція спрямована на «спресування» 

матеріалу у великі блоки, що, зрештою, веде до зміни структури змісту 

дисципліни. 

У цьому смислі інтегрований зміст є інформаційно більш ємким і 

спрямованим на формування здатності мислити інформаційно ємкими 

категоріями. 

Для внутрішньопредметної інтеграції характерна спіральна 

структура з урахуванням принципу концентричності. Пізнання цінності за 

такої організації може здійснюватися або від приватного (деталі) до 

загального (цілого) або від загального до приватного. Зміст поступово 

збагачується новими відомостями, звʼязками та залежностями. 

Особливість цієї форми у тому, що студенти-медики, не втрачаючи з 

поля зору вихідну проблему, розширюють і поглиблюють коло повʼязаних 

із нею знань.  

Найважливішою характеристикою інтеграції є її особистісне 

спрямування; вищою метою інтеграції є особистість, відновлення її 

цілісної сутності. 

У професійній медичній діяльності реалізуються два види інтеграції: 

міжособистісна та внутрішньоособистісна. 

Міжособистісна інтеграція досягається шляхом вироблення 

загальних основних принципів взаємодії, що призводить до формування 

соціальної спільності. У разі досягнення цієї єдності людина сприймає 

себе повноправним членом групи, який приймає ті очікування щодо себе, 

які існують в інших її членів. Якщо ж людина не досягає цієї єдності з 

групою, то починаються дезінтеграційні процеси, що призводять, 

зрештою, до розпаду спільності. 

Внутрішньоособистісна інтеграція полягає у досягненні особистістю 

цілісності своєї Я-концепції та узгодженості з нею власної поведінки. У 

разі їх неузгодженості людина відчуває когнітивний дисонанс, який є 

добрим прикладом внутрішньоособистісної дезінтеграції. 

У теорії К. Юнга функція інтеграції особистості покладена на 

архетип самості, навколо якого групуються інші архетипи. 
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Внутрішньоособистісна інтеграція заснована на ідеї інтегративної природи 

людини та принципі цілісності. 

Згідно з Б. Ананьєвим [1], внутрішньоособистісна інтеграція 

можлива і необхідна завдяки різноманітному, багатоплановому та багато в 

чому суперечливому динамічному співіснуванню в людині якостей та 

ознак відкритої та закритої систем, коли її свідомість є одночасно 

субʼєктивним відображенням обʼєктивної дійсності та внутрішнім світом 

особистості. 

Саме у внутрішньому світі складаються комплекси цінностей, 

життєвих планів та перспектив, глибоко особистісних переживань, образів 

та концептів, домагань та самооцінок, які обʼєктивуються у практичній 

діяльності людини. 

Результатом внутрішньоособистісної інтеграції стає інтеграція 

професійного знання. Досягнення цього результату відбувається при 

поєднанні внутрішніх зусиль особистості фахівця-медика та зовнішнього 

впливу цілеспрямованого освітнього процесу, що завжди повʼязано з 

проблемою усвідомлення відповідальності за результат навчання, з 

готовністю особистості до самоактуалізації та саморозвитку. 

Інтеграція забезпечує сумісність наукових знань із різних систем 

завдяки загальній методології, універсальним логічним прийомам 

сучасного системного мислення.  

Таке методологічно важливе значення інтеграції дозволяє виділити 

ключові можливості застосування системно-інтегративного підходу в 

цілому. 

Отже, реалізація системно-інтегративного підходу дозволяє: 

- подолати адитивність розгляду обʼєкта, при якому одні звʼязки та 

особливості вивчаються ізольовано від інших, тісно з ними повʼязаних; 

- виявити нові сторони та компоненти мислення, постановку нових 

питань, визначення суміжних; 

- зняти деякі протиріччя, що мають місце між різними науковими 

галузями; 

- визначити спільну мову наукового термінологічного апарату; 

- сформувати методологічну єдність вивчення обʼєкта. 

За допомогою системно-інтегративного підходу відбувається 

взаємне збагачення та розвиток різних наук внаслідок перенесення знань 

однієї наукової дисципліни до іншої. Це, безумовно, є його сильною 

стороною. 

Реалізація цього підходу передбачає здійснення інтеграційних 

процесів на чотирьох основних рівнях: 

- міжпредметна інтеграція – взаємозвʼязок та взаємозалежність 

основних ідей, принципів, змісту різних дисциплін, що забезпечує цілісне 

усвідомлення, розуміння сутності професійної медичної діяльності та 

готовність до її здійснення; 
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- внутрішньопредметна інтеграція, яка спрямована на встановлення 

смислових, змістовних, структурних та технологічних звʼязків між 

розділами однієї дисципліни. 

Цей вид інтеграції дозволяє виявити системоутворюючі звʼязки, і, 

навіть, звʼязки теорії з практикою; 

- міжособистісна інтеграція, що характеризується встановленням 

ділового співробітництва та співтворчості через багатосторонню 

відкритість простору дослідницької діалогічної взаємодії; 

- внутрішньоособистісна інтеграція, що забезпечує дослідження 

досягнень та формування нового особистісного досвіду, що виявляється у 

рефлексивній готовності та сформованості професійного мислення. 

Системно-інтегративний підхід передбачає розгляд різних аспектів 

освітнього процесу як єдиного цілого, що дає новий якісний результат, 

нову системну та цілісну освіту. 

Сутність системно-інтегративного підходу та структурні компоненти 

інтеграції в освіті дозволили уявити структуру системно-інтегративного 

підходу [5,с. 103-113] (див. табл. 1). 

Таблиця 1  

Структура системно-інтегративного підходу в освіті 

Рівні інтеграції Підстави інтеграції Результат інтеграції 

Міжпредметна 

інтеграція  

Взаємозвʼязок та 

взаємозалежність 

різних галузей науки та 

культури 

Формування 

професійного 

світогляду 

Внутрішньопредметна 

інтеграція  

Навчальний предмет як 

диференційована та 

інтегрована система 

Теоретико-методична 

готовність 

майбутнього фахівця-

медика до успішної 

професійної діяльності 

Міжособистісна 

інтеграція  

Професійне 

співробітництво  

Організаційно-

комунікативна 

готовність до 

професійної діяльності 

Внутрішньоособистісна 

інтеграція  

Інтегративна природа 

людини, цілісність 

професійного та 

особистісного 

становлення  

Інтеграція 

професійного знання у 

свідомість 

 

Отже, сутністю системно-інтегративного підходу, його внутрішньою 

основою та змістом є цілісність освітнього простору у вищому 

навчальному закладі у єдності його напрямків: міжпредметного, 

внутрішньопредметного, міжособистісного та внутрішньоособистісного 

рівнів інтеграції. 
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Можливості формування професійної компетентності студентів – 

майбутніх фахівців медичної галузі у вищій медичній освіті визначаються 

системно-інтегративним підходом, який виявляє процес та результат 

взаємодії структурних компонентів професійної компетентності. 

Інтеграція покликана формувати у майбутніх фахівців-медиків 

гнучкі, мобільні, багатофункціональні знання, за допомогою яких такий 

фахівець на досить високому рівні зможе вирішувати нові завдання, що 

постійно виникають і змінюються. 

Побудова процесу навчання з урахуванням інтеграції передбачає: 

- вивчення навчального матеріалу в логічній послідовності; 

- усунення дублювання матеріалу, встановлення наступності у 

розвитку знань та умінь, розчинення та взаємопроникнення знань та умінь 

одних дисциплін в інші; 

- систематизацію фактів, понять, знань та вмінь. 

У реалізації ідеї інтеграції принципово важливим для нас є не просто 

механічне поєднання навчальних предметів у єдиний інтеграційний курс, а 

взаємопроникнення у зміст, що забезпечує оволодіння новими 

інтегративними знаннями та вміннями. 

Системно-інтегративний підхід, як позицію дослідження, 

визначають відповідно до того, що освіта розглядається як процес і 

результат освітньої інтеграції (міжпредметної, внутрішньопредметної, 

міжособистісної, внутрішньоособистісної). 

Висновки. Отже, системно-інтегративний підхід у рамках 

професійної підготовки студентів – майбутніх фахівців медичної галузі – 

це сукупність форм і методів, що характеризують процес і результат 

формування професійної компетентності, що супроводжуються 

зростанням системності знань, комплексності умінь студента, 

виражаються у теоретичній та практичній підготовленості та сприяють 

всебічному розвитку особистості. 

Необхідно зазначити, що для проведеного дослідження нас найбільш 

цікавить внутрішня інтеграція, що слугує створенню інтегративних систем 

для інтегративних курсів, дисциплін, організаційних форм та методів 

навчання та виховання майбутніх фахівців-медиків. 

Поділяючи думку вчених щодо інтеграції в цілому, вважаємо, що 

при дослідженні процесу формування професійної компетентності 

студентів – майбутніх фахівців медичної галузі інтеграцію слід розглядати 

як засіб підвищення якості даної підготовки, що відображається у 

змістовній багатоаспектності та поліфункціональності професійних 

завдань майбутнього фахівця-медика.  

В якості внутрішньої основи системно-інтегративного підходу до 

професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі визначено 

рівні інтеграції: міжпредметний, внутрішньопредметний, міжособистісний 

та внутрішньоособистісний. 

Системно-інтегративний підхід дозволяє розширити межі предметності, 

вказати майбутнім фахівцям медичної галузі шлях пошуку вирішення 
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проблеми, використовуючи знання, що виходять далеко за межі окремого 

предмета, а також передбачає розгляд різних аспектів освітнього процесу 

як єдиного цілого, що дає новий якісний результат, нову системну та 

цілісну вищу медичну освіту. 

 

Література 
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб.: Питер, 2001. 380 с. 
2. Березюк О.С. Системний підхід до формування полікультурної компетентності 

майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі // Професійна педагогічна 

освіта: системні дослідження: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-

во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 193-209. 

3. Бубряк Т.Ю. Інтегративний підхід у проектуванні професійної життєдіяльності 

особистості. Актуальні проблеми психології. 2014. Т. 7. Вип. 36. С. 51-58.  

4. Вознюк О.В., Дубасенюк О.В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі 
освіти: інтегративний підхід: [монографія]. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2009. 684 с. 

5. Галицких Е.О. Интегративный подход как теоретическая основа профессионально-

личностного становления будущего педагога в университете: дис.… д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Елена Олеговна Галицких. СПб., 2002. 387 с. 

6. Интегративный подход к профессиональной подготовке будущих специалистов по 
рекламе: практико-ориентированная монография / М.А. Николаева. Екатеринбург: 

УГПУ, 2014. 249 с. 

7. Козловська І.М., Кміт Я.М. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: 

методологія, теорія, практика: [монографія]. Львів: Сполом, 2004. 244 с. 

8. Левківська К.В. Теоретичні основи інтеграційних процесів в освіті. Вісник 

Житомирського університету. 2010. Вип. 54. С. 177-181. 

9. Опачко М.В. Системний та інтегративний підходи в освіті: метод. посібник. 

Ужгород: УжНУ, 2016. 69 с. 

10. Тюмасева З.И., Богданов Е.Н., Щербак Н.П. Словарь-справочник современного 

общего образования: акмеологические, валеологические и экологические тайны. 

СПб.: Питер, 2004. 464 с. 

11. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост.: Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко. М.: ИНФРА-М, 2005. 576 с.  

12. Черних О.В. Освіта як комунікативний процес. К.: ТОВ «Поліграф Консалтинг», 
2004. 40 с.  

13. Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі. Дн.: НГУ, 2014. 119 с. 
 

Vykorystani dzherela 

1. Ananev B.H. O problemakh sovremennoho chelovekoznanyia. SPb.: Pyter, 2001. 380 s. 

2. Bereziuk O.S. Systemnyi pidkhid do formuvannia polikulturnoi kompetentnosti 

maibutnikh fakhivtsiv v suchasnomu osvitnomu prostori // Profesiina pedahohichna 

osvita: systemni doslidzhennia: monohrafiia / za red. O.A. Dubaseniuk. Zhytomyr: Vyd-

vo ZhDU im. I. Franka, 2015. S. 193-209. 

3. Bubriak T.Iu. Intehratyvnyi pidkhid u proektuvanni profesiinoi zhyttiediialnosti 

osobystosti. Aktualni problemy psykholohii. 2014. T. 7. Vyp. 36. S. 51-58.  

4. Vozniuk O.V., Dubaseniuk O.V. Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: 

intehratyvnyi pidkhid: [monohrafiia]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2009. 684 

s. 

5. Halytskykh E.O. Yntehratyvnыi podkhod kak teoretycheskaia osnova professyonalno-

lychnostnoho stanovlenyia budushcheho pedahoha v unyversytete: dys.… d-ra ped. nauk: 

13.00.08 / Elena Olehovna Halytskykh. SPb., 2002. 387 s. 



536 

6. Yntehratyvnыi podkhod k professyonalnoi podhotovke budushchykh spetsyalystov po 
reklame: praktyko-oryentyrovannaia monohrafyia / M.A. Nykolaeva. Ekaterynburh: 

UHPU, 2014. 249 s. 

7. Kozlovska I.M., Kmit Ya.M. Problemy intehratsii u suchasnii profesiinii osviti: 

metodolohiia, teoriia, praktyka: [monohrafiia]. Lviv: Spolom, 2004. 244 s. 

8. Levkivska K.V. Teoretychni osnovy intehratsiinykh protsesiv v osviti. Visnyk 

Zhytomyrskoho universytetu. 2010. Vyp. 54. S. 177-181. 

9. Opachko M.V. Systemnyi ta intehratyvnyi pidkhody v osviti: metod. posibnyk. 

Uzhhorod: UzhNU, 2016. 69 s. 

10. Tiumaseva Z.Y., Bohdanov E.N., Shcherbak N.P. Slovar-spravochnyk sovremennoho 

obshcheho obrazovanyia: akmeolohycheskye, valeolohycheskye y эkolohycheskye tainы. 

SPb.: Pyter, 2004. 464 s. 

11. Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar / red.-sost.: E.F. Hubskyi, H.V. Korableva, V.A. 

Lutchenko. M.: YNFRA-M, 2005. 576 s.  

12. Chernykh O.V. Osvita yak komunikatyvnyi protses. K.: TOV «Polihraf Konsaltynh», 

2004. 40 s.  

14. Shabanova Yu.O. Systemnyi pidkhid u vyshchii shkoli. Dn.: NHU, 2014. 119 s. 
 

Rudyi-Trypolskyi V.O. 

A systematic and integrative approach to the formation and development of 

professional competence of medical industry specialists 

The article reveals the features of the system-integrative approach to the formation and 

development of professional competence of medical specialists. System-integrative approach is 

considered as a methodological means of studying integration, more precisely, integrated objects 

and integral dependencies, interactions. Integration is a system entity representing an integrative 

whole, which includes the synthesis of procedural and resulting components of integration; 

integration as a process; integration as a consequence, which reflects the moment of fixation of a 

certain product obtained during the implementation of the integrative process. 

It is emphasized that integration in higher medical education involves the interpenetration 

and interaction of homogeneous and heterogeneous components (goals, knowledge, abilities, 

skills), the process of forming integrity from a set of previously separated homogeneous and 

heterogeneous components (goals, content, methods, means, forms, language, educational 

subjects, methods, ideas, etc.). It is shown that in the conditions of higher medical education, the 

implementation of the system-integrative approach should be aimed at the formation of a 

specialist of an integral profile, characterized by a high level of professional competence. In this 

sense, the system-integrative approach to the content of higher medical education performs a 

number of functions: methodological and worldview, motivating, logical and developmental, 

coordination and monitoring. As the internal basis of the system-integrative approach to the 

professional training of future specialists in the medical field, the levels of integration are defined: 

intersubject, intrasubject, interpersonal and intrapersonal. 

The system-integrative approach allows you to expand the limits of objectivity, to show 

future specialists in the medical field the way to find a solution to the problem, using knowledge 

that goes far beyond the boundaries of a single subject, and also involves considering various 

aspects of the educational process as a single whole, which gives a new qualitative result, a new 

systemic and integral higher medical education. 

Keywords: specialists in the medical field, system integrative approach, professional 

competence, formation and development of professional competence 

 

 


