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Сучасна соціальна політика держави спрямо-вана на збільшення тривалості життя громадян України, котре можливе, зокрема і завдяки підви-щенню якості медичного обслуговування. Іннова-ційний характер вищої медичної освіти забезпе-чує підготовку майбутніх лікарів, здатних до на-дання медичної допомоги населенню за стандар-тами, що максимально забезпечує її ефективність в умовах реформування системи охорони здоров’я України.  Підготовка майбутніх лікарів до професійної діяльності в профільних закладах вищої освіти 

(ЗВО) з позицій професійно зорієнтованого підхо-ду передбачає професійний розвиток особистості кожного майбутнього фахівця, початковим ета-пом якого є професійне самовизначення, що випе-реджує професійні підготовку та адаптацію, без яких неможливий розвиток професійної майстер-ності суб’єктів освітнього процесу. Успішність професійної діяльності лікарів залежить не тільки від набутих ними в процесі вищої освіти знань, умінь і навичок, але й від зда-тності реалізовувати їх з огляду на професійне самовизначення, котре передбачає розвиток  
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This article the introduction of methods of forming the plastic intonation for future music teachers and cho-

reographers.The author reviews the stages of plastic intonation formation for future teachers of music and chore-
ography, namely: orientational, analytic-reflexive, consciously-deepened. In accordance with certain structural 
components of plastic intonation (value-semantic, acoustic-physiological, professional-competent, creative-
productive),the purpose, content of stages of formation of plastic intonation of future teachers of musical art and 
choreography and the criteria for the formation of these components are outlined. The basic positions of analysis 
of the investigated phenomenon in the context of the obtained data as a result of computer diagnostics and sepa-
rate methods of mathematical statistics are given. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МЕДИЧНІЙ ІНФОРМАТИЦІ 

 
У статті акцентовано увагу на понятті «професійне самовизначення» в контексті його викорис-

тання в процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) май-
бутніх лікарів під час навчання дисципліні природничо-наукової підготовки (ДПНП) «Медична інформа-
тика» («МІ»). У межах розробленої методики проведено анкетне опитування суб’єктів дослідження, а 
також оцінено його результати за передбаченим алгоритмом з використанням відповідних методів 
математичної статистики. Доведено, що процес формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів, 
який відбувається під час навчання ДПНП «МІ», зокрема і з використанням розроблених посібників, впли-
ває на розвиток їх професійного самовизначення. Отримано висновок, що в процесі формування ІТ-
компетентності під час навчання ДПНП «МІ» має місце достатньо виражена позитивна динаміка змі-
ни рівнів професійного самовизначення майбутніх фахівців. Встановлено, що за умови формування ІТ-
компетентності під час навчання ДПНП «МІ» професійне самовизначення майбутніх лікарів є одночасно 
динамічним процесом самостійного узгодження досягнутих, але ще не реалізованих можливостей і ре-
зультатом їх загального професійного розвитку як суб’єктів майбутньої професійної діяльності. Отри-
мано висновок, що професійне самовизначення формує в майбутніх лікарів позитивно-особистісне відно-
шення як до майбутнього фаху, так і до себе, як його представників, що забезпечується сформованістю 
професійних намірів та їх узгодженістю із загальними інтересами суб’єктів освітнього процесу. 
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професійних якостей особистості, визначення професійної позиції і планування перспектив про-фесійного й особистого майбутнього. Цей висно-вок став можливим, зважаючи на думку Є. Клі-мова, згідно з якою змістом професійного самови-значення є формування знань про професійний світ, а також практичних умінь і навичок суспіль-но-корисної діяльності [13]. Погоджуючись з Є. Клімовим, ми дійшли дум-ки, що специфіка професійної діяльності майбут-ніх лікарів вимагає наявності в них не тільки про-фесійного самовизначення, вмотивованості на постійне самовдосконалення, але й високої про-фесійно-спрямованої моральної культури під час навчання в профільних ЗВО [14]. Не дивлячись на велику кількість праць, у котрих вітчизняні і зарубіжні дослідники вивча-ють професійне самовизначення, досі немає єди-ного загальноприйнятого визначення для понят-тя «професійне самовизначення», що, ми так вва-жаємо, є причиною різного його тлумачення. М. Пряжников і співавтор висловили думку, що в загальному вигляді професійне самовизна-чення може бути описано як ставлення людини до своєї (майбутньої або реальної) професії і до себе як (потенційного або реального) суб’єкта професійної діяльності [23]. Окрім того, він вва-жав, що сутність професійного самовизначення полягає в пошуку змісту і знаходженні особистіс-ного сенсу в професійній діяльності, що обираєть-ся, якою оволодівають, яку вже виконують, а та-кож – у знаходженні сенсу в самому процесі само-визначення [24].  У концепції професіоналізму, котру розроби-ла А. Маркова, професійне самовизначення розг-лядається як неперервний, динамічний процес, що характеризує весь шлях становлення професі-онала [20]. О. Борисова характеризує професійне самови-значення як процес розвитку особистості в про-фесійній діяльності на основі найбільш повного використання своїх здібностей та індивідуально-психофізіологічних можливостей. На її погляд, професійне самовизначення передбачає як розви-ток людини в професійній діяльності, так і твор-чий розвиток та збагачення самої професійної діяльності людиною [3]. На думку І. Кона, на професійне самовизна-чення майбутніх фахівців впливає їх інформова-ність як щодо можливостей обраного фаху і ви-мог, які висуваються до нього, так і щодо власних інтересів та здібностей [15]. А. Кирьякова вважає, що професійне самовизначення відображає мож-ливість, готовність і здатність суб’єкта освітнього процесу будувати власне професійне життя у від-

повідності з індивідуальністю власної особистос-ті, а також як спосіб взаємодії особистості і сус-пільства [12]. Якщо вести мову про професійне самовизна-чення майбутніх лікарів у процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисципліні при-родничо-наукової підготовки (ДПНП) «Медична інформатика» («МІ»), то, на наш погляд, його мож-на вважати цілісним, інтегративним і творчим процесом розвитку особистості майбутнього фахі-вця, що враховує інтереси, здатності і професійно-значущі якості особистості, її емоційні налашту-вання і мотиви, ціннісні ставлення та орієнтації тощо [8], а також в умовах освітнього процесу профільного ЗВО воно є складовою професійного самовизначення особистості в цілому та її особис-тісного самовизначення на кожному етапі профе-сійного становлення. Головною метою професій-ного самовизначення майбутніх фахівців за умови набуття ІТ-компетентності має бути, ми так вва-жаємо, формування їх внутрішньої готовності са-мостійно й усвідомлено планувати, коригувати і реалізовувати перспективи свого професійного розвитку під час навчання зазначеній ДПНП.  Різні аспекти проблеми професійного самови-значення особистості відобразили в своїх дослі-дженнях В. Берега, Е. Зеєр, Є. Іванченко, Є. Клімов, Т. Кудрявцев, Р. Кулаков, В. Куліш, Д. Леонтьєв, В. Носков, М. Пряжніков, Г. Радчук, І. Хом’юк [4; 10; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 26] та інші вчені.  Професійне самовизначення майбутніх ліка-рів було предметом вивчення К. Адиширин-заде, Г. Гайдарова, С. Заболотної, Г. Микиртичан [1; 2; 5; 9; 22] та інших дослідників. Не дивлячись на велику кількість теоретич-них та емпіричних досліджень, виконаних у галузі професійного самовизначення, питання професій-ного самовизначення майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ» на сьогодні потребує ґрунтовного ви-вчення. 
Метою дослідження було оцінювання в ме-жах запропонованої методики рівнів професійно-го самовизначення майбутніх лікарів [6] у процесі формування їх ІТ-компетентності під час навчан-ня ДПНП «МІ», котре передбачало: 
– проведення в межах запропонованої мето-дики анкетного опитування суб’єктів осві-тнього процесу за сформульованими запи-таннями та оцінювання його результатів за визначеним алгоритмом з використан-ням певних статистичних методів; 
– з’ясування наявності впливу на професій-не самовизначення майбутніх фахівців процесу формування ІТ-компетентності 
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під час навчання зазначеній ДПНП, зокрема і з використанням розроблених посібників «Медична інформатика. Практикум», «Медична інформатика. Тестові завдання», котрі є авторськими розробками і складо-вими відповідних навчально-методичних комплексів. Дослідженню передувало створення анкети, яка складається з 15 запитань [6]. Формулюючи запитання для анкетного опитування, автор зва-жав на те, що професійне самовизначення майбут-ніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності передбачає визначення суб’єкта-ми освітнього процесу під час навчання ДПНП «МІ» професійних інтересів і нахилів, оцінювання про-фесійної придатності і можливостей, а також зна-ходження сенсу майбутньої професійної діяльності з огляду на потреби суспільства у фахівцях, спро-можних надавати населенню медичну допомогу високого рівня за стандартами. Окрім того, вибір запитань визначався особистим досвідом автора. Від респондентів вимагалось вибрати один з можливих варіантів відповіді на кожне сформульо-ване запитання, яким присвоєні відповідні бали (0, 1 або 2).  Рівні професійного самовизначення майбутніх фахівців (високий, середній, низький, задовільний, що були схарактеризовані попередньо), оцінюва-лися за описаним алгоритмом [6] за таким показ-ником як сума балів Sб. Дані анкетного опитування були оброблені засобами MS Excel. Дослідження супроводжувалось використан-ням таких загальнотеоретичних і конкретно-педагогічних теоретичних методів як аналіз, синтез, порівняння і зіставлення, конкретизація, система-тизація, узагальнення, а також методів математич-ної статистики для оцінювання одержаних даних. У дослідженні серед суб’єктів освітнього про-цесу Івано-Франківського національного медично-го університету (ІФНМУ) взяли участь 150 осіб (І група – 78 осіб, ІІ група – 72 особи), які навча-лись на ІІ курсі медичного факультету за спеціаль-ністю 222 «Медицина» (2017-2018 навчальний рік) і перебували в певних умовах (табл. 1). Воно  

тривало протягом одного семестру в обсязі 2-х модулів (105 годин) у межах навчання ДПНП «МІ» на базі кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики ІФНМУ.  З усіма учасниками дослідження було прове-дене анкетне опитування за сформульованими запитаннями [6] і отримані певні результати (табл. 2). Варто зазначити, що перший раз опиту-вання проводилось по завершенню вивчення Мо-дуля 1 ДПНП «МІ» (контрольна група – КГ), а дру-гий – по завершенню вивчення цієї ДПНП в цілому (експериментальна група – ЕГ).  За результатами анкетного опитування можна стверджувати, що його учасники відповідали на сформульовані запитання обдумано і вмотивова-но, а самі результати заслуговують на довіру, бо з ймовірністю помилки першого роду α = 0,05 (рівень значущості) можна стверджувати, що між сумами балів (Sб), набраних суб’єктами освітнього процесу вибіркових сукупностей КГ і ЕГ, існує дос-товірний додатний лінійний кореляційний зв’язок (|r| ≥ r*, r > 0, |t|> t* у табл. 3). Для того, щоб з’ясувати, чи має місце під час навчання зазначеній ДПНП вплив процесу форму-вання ІТ-компетентності майбутніх лікарів на роз-виток їх професійного самовизначення, за резуль-татами анкетного опитування статистично була перевірена гіпотеза про рівність центрів розподілу двох незалежних нормальних сукупностей (КГ і ЕГ за результатами анкетного опитування).  Критерій перевірки цієї гіпотези був обраний, зважаючи на те, що дисперсії сукупностей не рівні (табл. 4).  Аналізуючи результати статистичної перевір-ки сформульованої гіпотези, можна стверджувати, що процес формування ІТ-компетентності майбут-ніх лікарів, який відбувається під час навчання ДПНП «МІ», впливає на їх професійне самовизна-чення (|t|> t* – центри розподілу зміщені, табл. 4). За результатами анкетного опитування було встановлено, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ» має місце достатньо виражена позитивна динаміка зміни рівнів професійного самовизначення [6] уча-сників дослідження (низький рівень зменшився на 18,67%, задовільний рівень збільшився на 4,00%, середній – на 10,67%, а високий – на 4,00%) та їх якості (збільшилась на 14,67%) (табл. 5). Було встановлено, що більшої позитивної ди-наміки зміни рівнів професійного самовизначення в процесі формування ІТ-компетентності досягли учасники дослідження ІІ групи (низький рівень зменшився на 16,67%, задовільний – на 1,39%,  середній рівень збільшився на 12,50%, а високий – на 5,56%, табл. 6) у порівнянні з учасниками  
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Таблиця 1 – Умови дослідження, в яких пере-
бували особи, котрі вивчали ДПНП «МІ» Група Умови 
І група – у процесі навчання розроблені посібни-ки «Медична інформатика. Практикум», «Медична інформатика. Тестові завдан-ня» використовувались фрагментарно або нерегулярно 
ІІ група – у процесі навчання постійно використо-вувались розроблені посібники «Медична інформатика. Практикум», «Медична ін-форматика. Тестові завдання» 
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Таблиця 2 – Результати анкетного опитування і висновки щодо рівня професійного самовизначення 

для кожного з учасників дослідження (n = 150) 
№ з/п 

І група (n = 78) Рівень (висновок) 
І група (n = 78) Рівень (висновок) 

ІІ група (n = 72) Рівень (висновок) 
ІІ група (n = 72) Рівень (висовок) Sб Sб Sб Sб КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 1-2. 20 24 З→С 10 14 Н→Н 21 19 З→З 21 23 З→С 3-4. 19 19 З→З 18 23 З→С 15 15 Н→Н 28 25 В→С 5-6. 24 20 С→З 27 22 С→З 15 21 Н→З 15 17 Н→Н 7-8. 26 28 С→В 10 28 Н→В 9 28 Н→В 7 28 Н→В 9-10. 12 17 Н→Н 20 23 З→С 15 28 Н→В 21 25 З→С 11-12. 18 19 З→З 17 18 Н→З 10 23 Н→С 16 17 Н→Н 13-14. 19 20 З→З 23 19 С→З 14 26 Н→С 28 29 В→В 15-16. 28 26 В→С 22 24 З→С 15 26 Н→С 11 20 Н→З 17-18. 22 24 З→С 23 25 С→С 22 18 З→З 28 24 В→С 19-20. 16 17 Н→Н 14 16 Н→Н 23 24 С→С 22 24 З→С 21-22. 24 28 С→В 14 17 Н→Н 28 29 В→В 15 20 Н→З 23-24. 25 26 С→С 14 16 Н→Н 20 24 З→С 27 26 С→С 25-26. 27 24 С→С 14 16 Н→Н 24 26 С→С 17 22 Н→З 27-28. 17 28 Н→В 19 19 З→З 24 27 С→С 14 16 Н→Н 29-30. 21 22 З→З 17 17 Н→Н 15 16 Н→Н 12 16 Н→Н 31-32. 28 25 В→С 15 16 Н→Н 22 21 З→З 22 26 З→С 33-34. 17 22 Н→З 16 20 Н→З 24 26 С→С 18 22 З→З 35-36. 24 24 С→С 28 29 В→В 23 26 С→С 19 22 З→З 37-38. 22 21 З→З 20 24 З→С 25 26 С→С 21 25 З→С 39-40. 17 14 Н→Н 24 26 С→С 25 26 С→С 21 20 З→З 41-42. 20 22 З→З 11 16 Н→Н 28 29 В→В 24 23 С→С 43-44. 18 19 З→З 17 24 Н→С 16 20 Н→З 23 26 С→С 45-46. 17 24 Н→С 20 25 З→С 16 21 Н→З 23 25 С→С 47-48. 16 26 Н→С 8 18 Н→З 23 24 С→С 23 28 С→В 49-50. 15 19 Н→З 10 18 Н→З 18 20 З→З 24 28 С→В 51-52. 16 19 Н→З 19 19 З→З 20 23 З→С 26 27 С→С 53-54. 24 19 С→З 24 25 С→С 15 17 Н→Н 24 26 С→С 55-56. 16 19 Н→З 20 19 З→З 26 27 С→С 20 23 З→С 57-58. 23 25 С→С 15 17 Н→Н 16 17 Н→Н 24 25 С→С 59-60. 24 26 С→С 23 26 С→С 20 22 З→З 24 25 С→С 61-62. 24 26 С→С 23 25 С→С 23 25 С→С 24 28 С→В 63-64. 23 19 С→З 23 24 С→С 20 22 З→З 24 25 С→С 65-66. 28 24 В→С 13 21 Н→З 24 25 С→С 20 22 З→З 67-68. 24 20 С→З 15 25 Н→С 20 21 З→З 23 21 С→З 69-70. 21 28 З→В 17 16 Н→Н 18 21 З→З 24 26 С→С 71-72. 22 22 З→З 18 19 З→З 21 22 З→З 28 29 В→В 73-74. 18 20 З→З 21 20 З→З             75-76. 22 19 З→З 16 28 Н→В             77-78. 28 26 В→С 28 29 В→В             
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дослідження І групи (низький рівень зменшився на 20,51%, задовільний рівень збільшився на 8,97%, середній – на 8,97%, а високий – на 2,57%, табл. 6).  Можна стверджувати (табл. 6), що для суб’єк-тів освітнього процесу ІІ групи зміна якості рівнів їх професійного самовизначення в процесі форму-вання ІТ-компетентності була максимальною (збільшилась на 18,06% до 61,11%), а для суб’єк-тів освітнього процесу І групи – мінімальною (збільшилась на 11,54% до 44,87%). На нашу дум-ку, постійне використання під час навчання ДПНП «МІ» розроблених посібників учасниками дослі-дження ІІ групи забезпечило більш ефективне формування їх ІТ-компетентності [7], що макси-мально сприяло розвитку професійного самовиз-начення майбутніх лікарів.  Також за результатами анкетного опитуван-ня був отриманий висновок, що його учасники відповідали на сформульовані запитання обдума-но і вмотивовано, а самі результати заслуговують на довіру, бо між кількостями позитивних відпо-відей (оцінювались у 2 бали) і кількостями нега-тивних відповідей (оцінювались у 0 балів), які дали суб’єкти освітнього процесу (вибіркові суку-пності КГ і ЕГ), існує достовірний від’ємний ліній-ний кореляційний зв’язок |r| ≥ r*, r*, r < 0, |t| > t*, у табл. 7). Зазначимо, що це твердження має місце з ймовірністю помилки першого роду α = 0,05. З метою вирішення сформульованого завдан-ня до дослідження, окрім ІФНМУ, були залучені й інші заклади вищої медичної (фармацевтичної) освіти України. Тому в дослідженні взяли участь 95 респондентів з Львівського національного ме-дичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ), 79 респондентів з Тернопільського дер-жавного медичного університету імені І. Я. Горба-чевського (ТДМУ), 45 респондентів з Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (ВНМУ), 81 респондент з Дніпропе-тровської медичної академії МОЗ України (ДМА). Всі вони були студентами медичних факультетів 
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Таблиця 3 – Результати кореляційного аналі-

зу, а також оцінювання наявності і достовірнос-
ті лінійного кореляційного зв’язку (за резуль-
татами анкетного опитування Sб) Критерії і висновки І група (n = 78) ІІ група (n = 72) n = 150 r 0,575 0,519 0,552 r* 0,223 0,232 0,160 Висновок |r| ≥ r*, наявний достовірний кореля-ційний зв’язок t 6,129 5,078 8,062 t* 1,992 1,994 1,976 Висновок |t|> t*, наявний лінійний кореляцій-ний зв’язок 
Таблиця 4– Результати статистичної перевірки 

гіпотез (за результатами анкетного опитування 
Sб) Критерії і висновки І група (n = 78) ІІ група (n = 72) n = 150 f 1,516 1,806 1,581 f* 1,458 1,481 1,310 Висновок f > f*, дисперсії сукупностей не рівні t 2,970 4,056 4,901 t* 1,976 1,978 1,968 Висновок |t| > t*, центри розподілу зміщені 

Таблиця 5 – Динаміка зміни рівнів професійно-
го самовизначення майбутніх лікарів та їх якості 
в процесі формування ІТ-компетентності під час 
навчання ДПНП «МІ» (n = 150),% Рівень професійно-го самовиз-начення КГ ЕГ Різниця 

Зміна якості рівнів профе-сійного само-визначення (середній і ви-сокий рівні) низький 32,67 14,00 – 18,67 
+ 14,67 задовільний 29,33 33,33 + 4,00 середній 30,00 40,67 + 10,67 високий 8,00 12,00 + 4,00 

Таблиця 6 – Динаміка зміни рівнів професійного самовизначення майбутніх лікарів та їх якості в 
процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ»,% Рівень професійного  самовизначення І група  (n = 78) ІІ група  (n = 72) КГ ЕГ різниця КГ ЕГ різниця низький 37,18 16,67 – 20,51 27,78 11,11 – 16,67 задовільний 29,49 38,46 + 8,97 29,17 27,78 – 1,39 середній 25,64 34,61 + 8,97 34,72 47,22 + 12,50 високий 7,69 10,26 + 2,57 8,33 13,89 + 5,56 Якість (середній і високий рівні) 33,33 44,87 + 11,54 43,05 61,11 + 18,06 
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Таблиця 7 – Результати кореляційного аналізу, а також оцінювання наявності і достовірності ліній-

ного кореляційного зв’язку (за кількостями відповідей на анкетні запитання) Критерії  і висновки І група (n = 78) ІІ група (n = 72) n = 150 КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ r – 0,818 – 0,706 – 0,891 – 0,855 – 0,894 – 0,843 r* 0,514 Висновок |r| ≥ r*, наявний достовірний кореляційний зв’язок t – 5,128 – 3,591 – 7,062 – 5,954 – 7,209 – 5,649 t* 2,160 Висновок |t| > t*, наявний лінійний кореляційний зв’язок 
відповідних університетів, навчались за спеціаль-ністю 222 «Медицина» і вивчали ДПНП «МІ» в об-сязі 2-х модулів (105 годин) на ІІ курсі (2017–2018 навчальний рік). 

Якщо аналізувати якість рівнів професійного самовизначення майбутніх лікарів у процесі фор-мування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ», то в межах груп дослідження ЛНМУ, ТДМУ, ВНМУ, ДМА, ІФНМУ (табл. 8) вона склала (49,18 ± 4,65)% (р = 0,99), тобто була майже одна-ковою, хоча в групах дослідження ЛНМУ і ІФНМУ були одержані в порівнянні з іншими групами дещо вищі результати (51,58% і 52,67% відповід-но), котрі, на нашу думку, для учасників дослі-дження ІФНМУ в значній мірі обумовлені викори-станням розроблених посібників під час навчання ДПНП «МІ» з метою формування ІТ-компетент-ності майбутніх фахівців.  За результатами анкетного опитування (групи дослідження ЛНМУ, ТДМУ, ВНМУ, ДМА, ІФНМУ) можна дійти висновку, що його учасники відповідали на сформульовані запитання обдума-но і вмотивовано, а самі результати заслуговують на довіру, бо між кількостями позитивних відпо-

відей (оцінювались у 2 бали) і кількостями нега-тивних відповідей (оцінювались у 0 балів), які дали суб’єкти освітнього процесу, існує достовір-ний від’ємний лінійний кореляційний зв’язок  |r| ≥ r*, r < 0, |t| > t*, у табл. 9) за умови, що ймовір-ність помилки першого роду α = 0,05. За результатами анкетного опитування (групи дослідження ЛНМУ, ТДМУ, ВНМУ, ДМА, ІФНМУ – всі групи, табл. 10) можна стверджувати, що висновки щодо підсумкового рангу кожного запитання (табл. 11) є достовірними, тому має місце одностайність експертного оцінювання або узгодженість експертних оцінок – рангів, присво-єних анкетним запитанням за кількостями пози-тивних відповідей (%), даних учасниками дослі-дження на них (коефіцієнт конкордації w = 0,724 є значущим, бо f > f*, f = 10,486, f* = 1,879, χ2 > χ2*, χ2 = 50,671, χ2* = 23,685 за умови, що ймовірність помилки першого роду α = 0,05). Якщо аналізувати результати анкетного опи-тування за рангами, присвоєних запитанням  (табл. 12), то можна стверджувати, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання 
ДПНП «МІ» ефективно відбувається професійне самовизначення майбутніх лікарів у межах струк-турного, діяльнісного і продуктивно-результатив-ного компонентів [6] з урахуванням нормативного, 

Таблиця 8 – Рівні професійного самовизначення 
майбутніх лікарів та їх якість у процесі формуван-
ня ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ», 
% Рівень професій-ного  самовизна-чення 

Група ЛНМУ (n = 95) ТДМУ (n = 79) ВНМУ (n = 45) ДМА (n = 81) ІФНМУ (n = 150) низький 15,79 20,25 20,00 20,99 14,00 задовіль-ний 32,63 32,91 33,33 30,86 33,33 середній 44,21 41,77 44,45 40,74 40,67 високий 7,37 5,07 2,22 7,41 12,00 Якість (середній і високий рівні) 51,58 46,84 46,67 48,15 52,67 

Таблиця 9 – Результати кореляційного аналізу, а 
також оцінювання наявності і достовірності ліній-
ного кореляційного зв’язку (за кількостями відпо-
відей на анкетні запитання) Критерії  і висновки Група ЛНМУ (n = 95) ТДМУ (n = 79) ВНМУ (n = 45) ДМА (n = 81) ІФНМУ (n = 150) r – 0,837 – 0,898 – 0,893 – 0,923 – 0,843 r* 0,514 Висновок |r| ≥ r*, наявний достовірний кореляцій-ний зв’язок t – 5,523 – 7,358 – 7,169 – 8,662 – 5,649 t* 2,160 Висновок |t|> t*, наявний лінійний кореляційний зв’язок 
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реального і психологічного аспектів [6], за раху-нок того, що в пріоритеті: 
– учасники дослідження оволодівають зага-льними уявленнями про використання зазначеної компетентності в майбутній професійній діяльності; 
– особам, які навчаються, подобається діз-наватись нові цікаві факти про майбутню професійну діяльність; 
– суб’єкти освітнього процесу переконують-ся в тому, що сформована ІТ-компетент-ність має важливе значення в майбутній професійній діяльності лікаря; 
– майбутні фахівці набувають нову цікаву для себе професійно-спрямовану терміно-логію; 
– -особи, які навчаються, формують профе-сійно-спрямовану ІТ-компетентність та-кож i поза вивченням зазначеної ДПНП; 
– суб’єкти освітнього процесу з метою фахо-вого розвитку самостійно формують ІТ-компетентність; 
– майбутні лікарі вважають, що набуті знан-ня, вміння і навички дозволять стати справжнім фахівцем; 
– особи, які навчаються, мають цікавість до формування професійно-спрямованої ІТ-компетентності; 
– суб’єкти освітнього процесу опановують знаннями, вміннями і навичками, якими має оперувати майбутній лікар; 
– особи, які навчаються, знайомляться з ос-

новними обов’язками, котрі потрібно ви-конувати майбутньому лікарю в межах професійно-спрямованої ІТ-компетент-ності; 
– майбутні фахівці, вирішуючи навчальні і професійно-спрямовані завдання, покла-даються на досвід, отриманий у процесі формування ІТ-компетентності; 
– особи, які навчаються, знайомляться з ос-новними вимогами, що висуваються до ІТ-компетентності майбутніх лікарів; 
– суб’єкти освітнього процесу, формуючи ІТ-компетентності, знаходять нові способи вирішення навчальних і професійно-спрямованих завдань; 
– майбутні фахівці використовують нестан-дартні способи формування ІТ-компетент-ності з огляду на її використання в майбу-тній професійній діяльності; 
– особи, які навчаються, досить рідко звер-таються по допомогу, зіштовхнувшись з професійно-спрямованою проблемою під час вирішення завдання в процесі форму-вання ІТ-компетентності. Порівнюючи значення рангів (табл. 12), прис-воєних запитанням за кількостями позитивних відповідей (%) на них, даних учасниками дослі-дження під час анкетного опитування, ми дійшли висновку, що фрагментарне чи регулярне викори-стання майбутніми лікарями розроблених посіб-ників з метою навчання ДПНП «МІ» суттєво пли-ває на їх професійне самовизначення в процесі 

АННА ДОБРОВОЛЬСЬКА · Професійне самовизначення майбутніх лікарів у процесі формування  ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці 

Таблиця 10 ؎ Кількість позитивних відповідей, 
даних майбутніми лікарями на запитання під час 
анкетного опитування, % № з/п анкетного запитан-ня 

Група ЛНМУ (n = 95) ТДМУ (n = 79) ВНМУ (n = 45) ДМА (n = 81) ІФНМУ (n = 150) 1. 67,37 62,03 57,78 66,67 70,00 2. 55,79 54,43 53,33 51,85 58,00 3. 63,16 58,23 46,67 58,02 53,33 4. 56,84 45,57 55,56 54,32 57,33 5. 67,37 59,49 57,78 60,49 60,00 6. 46,32 59,49 60,00 56,79 57,33 7. 55,79 55,70 57,78 54,32 60,67 8. 68,42 54,43 55,56 53,09 56,67 9. 41,05 49,37 48,89 54,32 50,00 10. 34,74 44,30 44,44 55,56 54,00 11. 70,53 62,03 55,56 69,14 61,33 12. 51,58 51,90 53,33 54,32 59,33 13. 47,37 51,90 55,56 55,56 66,67 14. 6,32 24,05 11,11 14,81 33,33 15. 68,42 55,70 55,56 66,67 59,33 

Таблиця 11 – Ранги запитань за кількостями позити-
вних відповідей (%) на них, даних майбутніми ліка-
рями під час анкетного опитування № з/п анкет-ного запи-тання 

Група Під-сумко-вий ранг ЛНМУ (n = 95) ТДМУ (n = 79) ВНМУ (n = 45) ДМА (n = 81) ІФНМУ (n = 150) 1. 4 1 2 2 1 1 2. 8 8 10 14 8 12 3. 6 5 13 5 13 9 4. 7 13 5 9 9 10 5. 4 3 2 4 5 3 6. 12 3 1 6 9 6 7. 8 6 2 9 4 5 8. 2 8 5 13 11 8 9. 13 12 12 9 14 13 10. 14 14 14 7 12 14 11. 1 1 5 1 3 2 12. 10 10 10 9 6 11 13. 11 10 5 7 2 7 14. 15 15 15 15 15 15 15. 2 6 5 2 6 4 
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формування ІТ-компетентності (І і ІІ групи відпо-відно у порівнянні зі всіма групами, табл. 12).  Встановлено, що процес формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів забезпечує їх професійне самовизначення, якість та ефектив-ність котрого значною мірою залежить від вико-ристання розроблених посібників під час навчан-ня ДПНП «МІ».  Можна стверджувати, що за умови формуван-ня ІТ-компетентності під час навчання зазначеній 
ДПНП професійне самовизначення майбутніх лі-карів є одночасно динамічним процесом самостій-

ного узгодження досягнутих, але ще не реалізова-них можливостей і результатом їх загального про-фесійного розвитку як суб’єктів майбутньої про-фесійної діяльності. Встановлено, що професійне самовизначення за умови набуття ІТ-компетентності майбутніми лікарями спрямоване на формування в них пози-тивно-особистісного відношення як до майбут-нього фаху, так і до себе, як його представників, що забезпечується сформованістю професійних намірів та їх узгодженістю із загальними інте-ресами суб’єктів освітнього процесу. 
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Таблиця 12 – Ранги запитань за кількостями позитивних відповідей (%) на них, даних майбутніми 
лікарями під час анкетного опитування 

 Анкетне запитання Групи ІФНМУ Підсумковий ранг (всі групи) І група (n = 78) ІІ група (n = 72)   Чи володієте Ви загальними уявленнями про використання ІТ-компетентності в майбутній професійній діяльності? 1 1 1   Чи відомі Вам основні вимоги, котрі висуваються до формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання ДПНП «МІ»? 8 7 12   Чи знаєте Ви, якими знаннями, вміннями і навичками в межах сфор-мованої ІТ-компетентності має оперувати майбутній лікар? 10 13 9 
  Чи ознайомлені Ви з основними обов’язками, котрі потрібно викону-вати майбутньому лікарю в межах ІТ-компетентності, сформованої під час навчання ДПНП «МІ»? 8 9 10 
  Чи погоджуєтесь Ви з тим, що сформована ІТ-компетентність має важливе значення в майбутній професійній діяльності лікаря? 5 7 3   Чи вважаєте Ви за потрібне під час навчання ДПНП «МІ» самостійно формувати ІТ-компетентність з метою фахового розвитку? 11 6 6   Чи вважаєте Ви за потрібне формувати професійно-спрямовану ІТ-компетентність поза вивченням ДПНП «МІ»? 6 4 5   Чи цікаво Вам формувати професійно-спрямовану ІТ-компетентність під час навчання ДПНП «МІ»? 13 4 8 
  Чи намагаєтесь Ви в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ» відшукувати нові способи вирішення навчаль-них і професійно-спрямованих завдань? 14 10 13 
  Чи цікавлять Вас нестандартні способи формування ІТ-компетентності з огляду на її використання в майбутній професійній діяльності? 11 12 14 
  Чи подобається Вам дізнаватись нові цікаві факти про майбутню про-фесійну діяльність у межах процесу формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ»? 6 2 2 
  Чи покладаєтесь Ви, вирішуючи навчальні і професійно-спрямовані завдання, на досвід, отриманий у процесі формування ІТ-компетентності? 3 13 11 
  Чи вважаєте Ви, що знання, вміння і навички, набуті в межах форму-вання ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ», дозволять ста-ти справжнім фахівцем? 2 2 7 
  Чи звертаєтесь Ви по допомогу, зіштовхнувшись з професійно-спрямованою проблемою під час вирішення завдання в процесі фор-мування ІТ-компетентності за умови навчання ДПНП «МІ»? 15 15 15 
  Чи набуваєте Ви в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «МІ» нову цікаву для себе термінологію, яка викорис-товується в межах майбутньої професійної діяльності? 4 10 4 
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Добровольська А. М. Профессиональное самоопределение будущих врачей в процессе фор-

мирования ИТ-компетентности во время обучения медицинской информатике 
В статье акцентировано внимание на понятии «профессиональное самоопределение» в контексте 

его использования в процессе формирования информационно-технологической компетентности (ИТ-
компетентности) будущих врачей во время обучения дисциплине естественнонаучной подготовки 
(ДЕП) «Медицинская информатика» («МИ»). В пределах разработанной методики проведен анкетный 
опрос субъектов исследования, а также оценены его результаты по предусмотренному алгоритму с 
использованием соответствующих методов математической статистики. Доказано, что процесс 
формирования ИТ-компетентности будущих врачей, который происходит во время обучения ДЕП «МИ», 
в том числе с использованием разработанных пособий, влияет на развитие их профессионального само-
определения. Получен вывод, что в процессе формирования ИТ-компетентности во время обучения ДЕП 
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АННА ДОБРОВОЛЬСЬКА · Професійне самовизначення майбутніх лікарів у процесі формування  ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці 
«МИ» имеет место достаточно выраженная положительная динамика изменения уровней профессио-
нального самоопределения будущих специалистов. Установлено, что при условии формирования ИТ-
компетентности во время обучения ДЕП «МИ» профессиональное самоопределение будущих врачей яв-
ляется одновременно динамическим процессом самостоятельного согласования достигнутых, но еще 
не реализованных возможностей и результатом их общего профессионального развития как субъектов 
будущей профессиональной деятельности. Получен вывод, что профессиональное самоопределение фор-
мирует у будущих врачей положительно-личностное отношение как к будущей профессии, так и к себе, 
как его представителей, что обеспечивается сформированностью профессиональных намерений и их 
согласованностью с общими интересами субъектов образовательного процесса. 

Ключевые  слова :  ИТ-компетентность; профессиональное самоопределение; ранги; уровни. 
 
Dobrovolska А. Professional self-determination of future doctors in the process of formation of the 

IT competence during teaching Medical Informatics 
In the article, attention has been focused on the concept of «professional self-determination» in the context of 

its use in the process of formation of the information technology competence (the IT competence) of future doc-
tors during teaching the discipline of naturally scientific preparation «Medical Informatics» («MI»). We have con-
ducted the questionnaire survey of the subjects of the research and also evaluated its results by the provided algo-
rithm using the appropriate methods of mathematical statistics within the limits of the developed method. It has 
been proved that the process of formation of the IT competence of future doctors that occurs during teaching the 
discipline of naturally scientific preparation «MI», including the use of the developed manuals, affects the develop-
ment of their professional self-determination. It has been concluded that there is quite pronounced positive dy-
namics of changes in the levels of professional self-determination of future specialists in the process of formation 
of the IT competence during teaching the discipline of naturally scientific preparation «MI». We have established 
that the professional self-determination of future doctors is both a dynamic process of independent coordination 
of the achieved but not implemented opportunities and a result of their general professional development as sub-
jects of future professional activity under condition of formation of the IT competence during teaching the disci-
pline of naturally scientific preparation «MI». It has been concluded that the professional self-determination 
forms a positive personal attitude of the future doctors to both the future profession and themselves as its repre-
sentatives, which is provided by the formation of professional intentions and their coherence with the general 
interests of subjects of the educational process. 

Key  words :  IT competence; self-determination; ranks; levels.   


