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Abstract. The purpose of the article is to determine the theoretical and methodological aspects of the organization of
supervision for the formation of professional identity of future specialists in physical therapy and ergotherapy. The
methodological basis for conducting this study was laid by such approaches as theoretical analysis of scientific and
methodological literature, synthesis, generalization, comparative analysis. The theoretical analysis of pedagogical,
medical, philosophical, psychological and multidisciplinary literature was carried out to solve the purpose of the
study. Supervision in research is seen as a formal process of professional support and training that enables
practitioners to develop knowledge and competence, to realize responsibility for their own practice. The study found
that professional identity in its concept is closely interrelated with such concepts as professional development,
professionalism, professional self-esteem, professional self-determination, and is one of the main criteria for
becoming a professional in a competitive environment. It is established that the formation of professional identity is
the most important task that a professional faces in the period of his professional formation. The technological ways
of supporting the supervisor of the effective position of the future specialist in physical therapy and ergotherapy under
supervision are highlighted. It is theoretically substantiated that in order to achieve effective supervision for forming
the professional identity of future specialists in physical therapy and ergotherapy, a useful role-playing matrix is a
useful technology, which allows to analyze in detail the complex cases in the professional activity of physical
therapists and ergotherapists. The principle of gradualism is important for the organization of supervision. The article
identifies four levels of supervision that are designed for the safe educational practice of specialists in physical
therapy and ergotherapy. According to the results of the study, the responsibilities of the supervisor and the future
specialist in physical therapy, ergotherapy under supervision, the fulfillment of which is necessary to achieve positive
results of supervision, are allocated. Having analyzed the results of the research of the scientific and methodological
literature, it is determined that the fulfillment of the allocated responsibilities by the subjects of educational practice
will allow the future specialist in physical therapy, ergotherapy to form three main components of professional
identity: cognitive, emotional-evaluative, as well as behavioral.
Key words: supervision, professional identity, physical therapy, ergotherapy, formation of professional identity,
organization of supervision.

Теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії,
ерготерапії
Дмітрієва Н. С.
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Київ, Україна
Анотація. Метою статті є визначити теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. Методологічну основу при
проведенні даного дослідження заклали такі підходи, як теоретичний аналіз науково-методичної літератури,
синтез, узагальнення, порівняльний аналіз. Для вирішення мети дослідження був здійснений теоретичний
аналіз педагогічної, медичної, філософської, психологічної та мультидисциплінарної літератури. Супервізія у
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дослідженні розглядається, як формальний процес професійної підтримки та навчання, який дає можливість
практикуючим особам розвивати знання та компетентність, усвідомлювати відповідальність за власну
практичну діяльність. За результатами дослідження встановлено, що професійна ідентичність у своєму
понятті тісно взаємопов’язана з такими поняттями, як професійний розвиток, професіоналізм, професійна
самооцінка, професійне самовизначення, і є одним з основних критеріїв становлення професіонала в умовах
конкурентного середовища. Встановлено, що формування професійної ідентичності є найважливішим
завданням, яке постає перед фахівцем у період його професійного становлення. Виділені технологічні
способи підтримки супервізором дієвої позиції майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією. Теоретично обгрунтовано,що для досягнення ефективної супервізії для формування професійної
ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії корисною технологією є фокусно-рольова
матриця, яка дозволяє детально проаналізувати складні випадки у професійній діяльності фізичних
терапевтів та ерготерапевтів. Для організації супервізії важливим є принцип поступовості. У статті виділені
чотири рівні супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії. За результатами проведеного дослідження виділеніі обов'язки супервізора та майбутнього
фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, що перебуває під супервізією, виконання яких необхідне для
досягнення позитивних результатів супервізії. Здійснивши аналіз отриманих результатів дослідження науковометодичної літератури визначено, що виконання виділених обов'язків суб'єктами навчальної практики
дозволить майбутньому фахівцю з фізичної терапії, ерготерапії сформувати три основні компоненти
професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний, а також поведінковий.
Ключові слова: супервізія, професійна ідентичність, фізична терапія, ерготерапія, формування професійної
ідентичності, організація супервізії.

Теоретико-методологические аспекты организации супервизии для
формирования профессиональной идентичности будущих
специалистов по физической терапии, эрготерапии
Дмитриева Н. С.
Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бгая, Киев, Украина
Аннотация. Целью статьи является определить теоретико-методологические аспекты организации
супервизии для формирования профессиональной идентичности будущих специалистов по физической
терапии и эрготерапии. Методологическую основу при проведении данного исследования заложили такие
подходы, как теоретический анализ научно-методической литературы, синтез, обобщение, сравнительный
анализ. Для решения цели исследования был осуществлен теоретический анализ педагогической,
медицинской, философской, психологической и мультидисциплинарной литературы. Супервизия в
исследовании рассматривается как формальный процесс профессиональной поддержки и обучения, который
дает возможность практикующим лицам развивать знания и компетентность, осознавать ответственность за
свою практическую деятельность. По результатам исследования установлено, что профессиональная
идентичность в своем понятии тесно взаимосвязана с такими понятиями, как развитие, профессионализм,
профессиональная самооценка, профессиональное самоопределение, и является одним из основных
критериев становления профессионала в условиях конкурентной среды. Установлено, что формирование
профессиональной идентичности является важнейшей задачей, которая встает перед специалистом в
период его профессионального становления. Выделенные технологические способы поддержки
супервизором действенной позиции будущего специалиста по физической терапии и эрготерапии под
супервизией. Теоретически обосновано, что для достижения эффективной супервизии для формирования
профессиональной идентичности будущих специалистов по физической терапии и эрготерапии полезной
технологией является фокусно-ролевая матрица, которая позволяет детально проанализировать сложные
случаи в профессиональной деятельности физических терапевтов и эрготерапевт. Для организации
супервизии важен принцип постепенности. В статье выделены четыре уровня супервизии, которые
разработаны для безопасной учебной практики специалистов по физической терапии и эрготерапии. По
результатам проведенного исследования выдиление обязанности супервизора и будущего специалиста по
физической терапии, эрготерапии, что находится под супервизией, выполнение которых необходимо для
достижения положительных результатов супервизии. Осуществив анализ полученных результатов
исследования научно-методической литературы определено, что выполнение выделенных обязанностей
субъектами учебной практики позволит будущему специалисту по физической терапии, эрготерапии
сформировать три основных компонента профессиональной идентичности: когнитивный, эмоциональнооценочный, а также поведенческий.
Ключевые слова: супервизия, профессиональная идентичность, физическая терапия, эрготерапия,
формирование профессиональной идентичности, организация супервизии.
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І Вступ
Сучасна ситуація на ринку праці в Україні, реагуючи на різні перетворення в соціальноекономічному житті країни, реформацію і модернізацію у сфері охорони здоров’я, пред’являє все більш
жорсткі вимоги до фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, якості їх професійної діяльності й набору
кваліфікаційних характеристик, вимагаючи конкурентних переваг на ринку праці [2, 4].
Можна стверджувати, що сьогодні перед системою вищої освіти фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії стоїть завдання – навчити студентів самостійній практиці в галузі фізичної терапії та
ерготерапії, прийняття рішучих дій у професійних ситуаціях, тобто, стимулювати професійне мислення,
активізувати творчий потенціал, формувати стійкий інтерес до освіти, майбутньої професії, а також
професійну ідентичність. Як один із шляхів вирішення поставлених завдань, зокрема формування
професійної ідентичності, пропонується включення супервізії у процес професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії [1, 5].
Поняття «супервізія» (supervision) перекладається з англійської мови як нагляд, спостереження,
керівництво [23]. Використання даного поняття у сфері фізичної терапії та ерготерапії передбачає, що в
ній діє довідчений фахівець (супервізор), який наглядаючи та керуючи діями майбутнього фахівця з
фізичної терапії та ерготерапії (або фахівця-початківця) по відношенню до об'єктів
фізіотерапевтичних/ерготерапевтичних втручань, і цим надає допомогу у навчальній практичній
(професійній) діяльності [20].
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що серед сучасних
наукових досліджень з педагогіки вищої школи та психології професійного самовизначення та
становлення особистості актуальним є питання підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищих
навчальних закладах [15, 21]. Разом із цим результати більшості вказують на те, що для підвищення
конкурентоспроможності фахівця в майбутньому необхідним є формування його професійної
ідентичності [12, 19]. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії має
бути спрямована насамперед на розвиток високого рівня базових професійних компетенцій, в основі
якого лежить практичне навчання [9, 18, 10]. Навчальна практика має створювати сприятливі умови для
взаємодії майбутніх фахівців з досвідченими фахівцями, що мають клінічний досвід в галузі фізичної
терапії та ерготерапії [1; 2].
Так, сучасні дослідження зауважують на необхідності включення у процес професійної підготовки
фахівців досліджуваної галузі супервізії, як процесу професійної підтримки та навчання, яке дає
можливість практикуючим особам розвивати знання та компетентність.
Питанням формування професійної ідентичності та підвищення конкурентоспроможності
майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії присвячено чимало робіт. Проте малодослідженим
залишається питання впливу включення у процес професійної підготовки супервізії на якість
професійної ідентичності майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
Інститут супервізії у сфері фізичної терапії та ерготерапії в Україні сьогодні не є достатньо
включеним у процес професійної практичної підготовки майбутніх фахівців. Під практичною підготовкою
розуміється будь-яка роль, в якій майбутній фахівець набуває навичок застосування свох вмінь та
азнань як фізичного терапевта, ерготерапевта [7, 8, 14]. Практична підготовка не обмежується
наданням прямої клінічної допомоги. Сюди також входить: робота прямому неклінічному зв’язку з
пацієнтами/клієнтами; робота в управлінні, адміністрації, освіті, ауково-дослідницькій, консультативній,
регуляторній ролі; будь-які інші ролі, які впливають на ефективне надання послуг за професією та/або
використання професійних навичок [11, 13, 22]. Через це актуальним залишаеться дослідження
значення та умов включення супервізії у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної
терапії та ерготерапії.
Мета роботи: визначити теоретико-методологічні аспекти організації супервізії для формування
професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Нормативним підґрунтям встановлення цілей даного дослідження є такі нормативно-правові акти
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України:
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– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 (зі змінами) [3];
– Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 19.12.2018 р. № 1419 [6].
Методологічну основу при проведенні даного дослідження заклали такі підходи, як теоретичний
аналіз науково-методичної літератури, синтез, узагальнення, порівняльний аналіз
Для вирішення мети дослідження був здійснений теоретичний аналіз педагогічної, медичної,
філософської, психологічної та мультидисциплінарної літератури.
Результати дослідження були сформовані на основі проведеного аналізу, синтезу, порівняння,
узагальнення, систематизації. З метою опису значення та структури організації супервізії у професійній
підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії використано системно-структурний аналіз, для
розробки та обгрунтуванні її компонентів - моделювання.
ІІІ Результати
Супервізія включає елементи направлення діяльності фахівця та настанови. Це формальний
процес професійної підтримки та навчання, яке дає можливість практикуючим особам розвивати знання
та компетентність, усвідомлювати відповідальність за власну практичну діяльність.
Супервізор - спеціально навчений фахівець з фізичної терапії/ерготерапії, який погодився на
оцінку та моніторинг навчальної практичної діяльності майбутнього фахівця з фізичної терапії та
ерготерапії. Вимогою до супервізора є наявність відповідної кваліфікації та досвіду (як правило, не
менше трьох років) професійної діяльності. Головне в діяльності супервізора - вміння організувати
практичну діяльність як одного майбутнього фахівця з фізичної терапії, ерготерапії, так і команди, щоб
кожен практик мав можливість максимально реалізувати власний потенціал у суспільній діяльності.
Майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією - це студент, який, для
здобуття відповідного освітньо-каваліфікаційного рівня, проходить навчальну професійну практику з
фізичної терапії та ерготерапії.
Супервізія пропонується автором, як унікальна творча технологія навчання майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії, що базується та традиціях усної передачі знань. У зарубіжній практиці
вона застосовується як в процесі практичного навчання студентів, так і в пооцесі самостійної роботи
молодих фахівців, коли супервізор допомагає колезі набувати професійної мастерності. Довготривале
(за кількістю лекційних, семінарських та практичних годин) навчання фізичній терапії та ерготерапії
необхідно доповнювати процесом супервізії досвідченого керівника.
Функціями супервізора є:
1) навчальна;
2) інформаційна, коли супервізор передає майбутньому фахівцеві той чи інший обсяг знань,
допомагає у виробленні стратегії фізичної терапії, ерготерапії;
3) підтримуюча в позитивних ресурсах для продовження свій діяльності;
4) оцінювальна, коли супервізор оцінює вибрані фізичним терапевтом, ерготерапевтом стратегії,
методи та технології діяльності;
5) допомога в плануванні подальшої професійної діяльності.
Серед технологічних способів підтримки супервизором дієвої позиції майбутнього фахівця з
фізичної терапії та ерготерапії під супервізією можна виділити:
- допомога в дотриманні меж діяльності (і супервізії);
- допомога в пізнанні «сліпих плям» фізичного терапевта, ерготерапевта в поєднанні з
демонстрацією розуміння і прийняття реального недосконалості навіть досвідченого фахівця;
- підтримка права власного бачення;
- відтворення супервизором власних професійних установок за допомогою особистих прикладів,
технік саморозкриття.
Професійна ідентичність є одним із показників рівня професійного становлення особистості, яка
за своїм походженням є придбаною та дозволяє усвідомити фахівцю з фізичної терапії свою
приналежність до своєї професії і належить до її професійного співтовариства.
48

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7 (4), 45–56.
CC-BY © KrNU, EETECS, Dmitriieva N., 2019

Професійна ідентичність у своєму понятті тісно взаємопов’язана з такими поняттями, як
професійний розвиток, професіоналізм, професійна самооцінка, професійне самовизначення, і є одним
з основних критеріїв становлення професіонала в умовах конкурентного середовища. Іншими словами,
сучасний професіонал, щоб існувати в динамічних соціально-економічних умовах, повинен бути здатний
до постійного розвитку та аналізу, усвідомлення свого місця в професійному середовищі. Формування
професійної ідентичності є найважливішим завданням, яке постає перед фахівцем у період його
професійного становлення.
Професійний вибір людини – це тривалий процес, що включає в себе ряд взаємопов’язаних
рішень і стадій, розтягнутий більш ніж на десять років. При цьому процес вибору професії є
незворотнім, що закінчується компромісом між зовнішніми і внутрішніми факторами. Під зовнішніми
факторами ми розуміємо престиж професії, положення на ринку праці, під внутрішніми – індивідуальні
психологічні особливості особистості.
Професійна ідентичність – уявлення людини про своє місце в професійній групі, а також про місце
своєї професійної групи в системі суспільних відносин. Можна зробити висновок, що професійна
ідентичність дозволяє орієнтуватися людині у світі професій, наділяючи людину ціннісними орієнтирами
і забезпечуючи можливостями для самореалізації.
Описовий механізм структури професійної ідентичності може бути побудований через сукупність
трьох основних компонентів: когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового. При цьому когнітивний
компонент включає в себе професійні знання і професійні переконання, емоційно-оцінний – це емоційне
ставлення до професійних переконань і знань, поведінковий компонент являє собою відповідну реакцію,
яка, зокрема, може виражатися в поведінці.
Виділяють три основні лінії розвитку професійної ідентичності та, відповідно, три групи
параметрів, які можна використовувати для оцінки рівня її сформованості. Кожна група відповідає
структурному компоненту професійної ідентичності.
Перша група параметрів відповідає когнітивному компоненту професійної ідентичності та
характеризує ставлення людини до себе як майбутнього і діючого професіоналу, його реальну або
прогнозовану професійну самооцінку. При цьому підході оцінюється різниця проектування реальної
професійної Я-концепції особистості на ідеальну, а отриманий результат дозволяє оцінити рівень
професійної самооцінки людини, знайти почуття професійної ідентичності та підставу для її
майбутнього розвитку.
Друга група параметрів представляє мотиваційний компонент професійної ідентичності та
характеризує ставлення людини до змісту, умов професійної діяльності, іншими словами, показує
задоволеність людини працею, а саме умовами та її змістом, рівнем її оплати, взаємовідносинами в
колективі, можливостями професійного розвитку. При цьому підході професійна ідентичність
формується шляхом проектування уявлення людиною свого ідеального мотиваційного потенціалу
професійної ідентичності на уявлення людини про реальні можливості конкретної професійної
діяльності по задоволенню потреб і створення умов, що необхідні для самореалізації.
Третя група параметрів визначає оцінку ставлення людини до системи цінностей і норм, традицій,
характерним для певної професійної групи і представляє ціннісний компонент професійної ідентичності.
Рівень сформованості професійної ідентичності в даному напрямі можливо оцінити в разі проекції
власної системи професійних цінностей і позицій на уявлення про цінності і позиції, які, на думку
людини, характерні для конкретної професійної групи.
Для того щоб визначити, як відбувається становлення професійної ідентичності, нами був
проведений теоретичний аналіз наукових досліджень у даному напрямі.
Деякі автори розглядають професійну ідентичність як процес професійного розвитку людини,
пов’язаний із професійним самовизначенням, професійною самооцінкою, професійною спрямованістю,
яка включає в себе задоволеність професією і професійною діяльністю. Інші дослідники вважають, що
професійна ідентичність – це властивість особистості, що виражається у взаємозв’язку когнітивних,
мотиваційних і ціннісних особистісних характеристик.
Процес формування професійної ідентичності майбутніх фахівців із фізичної терапії вимагає
дотримання певних принципів.
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Шляхом онтологічного аналізу діалектичних законів і категорій нами визначено загальні
методологічні принципи (засадничі ідеї, що формуються в процесі пізнання): об’єктивності, конкретності,
історизму, науковості, діалектичності, детермінізму.
Формування професійної ідентичності зумовлюється поетапним розвитком людини.
Перший, допрофесійний етап, що проходить, на думку автора, в період дитинства людини,
наповнений придбанням несистематичних, фрагментарних знань про різні професії. Далі, до кінця
періоду шкільного дитинства, настає «передпрофесійний» етап, на якому в підлітка починає
формуватися професійне самовизначення, що полягає в ототожненні себе з обраною професією і в
одночасному відділенні від інших професій. У період професійного навчання настає усвідомлений етап,
на якому майбутній фахівець починає розрізняти зміст різних професійних груп і може вже
ідентифікувати себе з однією з них. Якщо професійне самовизначення розвивається успішно, то процес
формування професійної ідентичності може завершитися на цьому етапі. Четвертий етап, останній,
характерний для періоду, коли вже завершилося навчання у вищому навчальному закладі, називається
професійним етапом.
Перші три етапи формування професійної ідентичності відображають процес професійного
самовизначення, тоді як четвертий етап характеризує формування професійної кар’єри.
Серед факторів, що роблять істотний вплив на формування професійної ідентичності, важливу
роль відіграє освітнє середовище, підготовка майбутнього фахівця в системі вищої освіти.
Для формування професійної ідентичності на третьому етапі є необхідним систематичне
вдосконалення підготовки педагогів та інших працівників освітніх установ, переглядаючи традиційні
підходи до змісту і методичних прийомів підготовки фахівців, здійснення формування соціально і
професійно значущих ціннісних орієнтацій у системі навчально-виховної роботи вищих навчальних
закладів, дотримання умов розвитку професійних та особистісних потреб студентів у самореалізації.
Шляхом вирішення цього завдання є включення супервізії у процес професійної підготовки
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
З метою формування професійної ідентичності, у професійній підготовці майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії велике значення має міжособистісна взаємодія супервізора і
майбутнього фахівця. За своїм значенням для професійного зростання фізичного терапевта,
ерготерапевта супервізія займає другу позицію після безпосередньої практики, а супервізор - ключова
фігура в професійному становленні фахівця. Саме супервізор регулює професійні дії фахівця в процесі
його практичної діяльності, не даючи можливості закріпитися помилковим настановам.
Для досягнення ефективної супервізії важливо обрати ту технологію, яка найбільшою мірою
відповідає особистісному стилю, області інтересів, світогляду, ступеня професійної автономії, рівню
зрілості як супервізора, так і студента. Майбутнім фахівцям необхідна повноцінна індивідуальна
супервізія з наставником, здатним підтримати його професійний розвиток.
Корисною технологією для формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної
терапії та ерготерапії є фокусно-рольова матриця, що дозволяє детально проаналізувати складні
випадки у професійній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
Супервізор може фокусуватися на різних аспектах діяльності фізичного терапевта,
ерготерапевта. Нижче виділено шість категорій, або варіантів, фокусу супервізії. Вони являють собою
мовні відмітки, що характеризують рід активності в конкретний момент супервізії, завдяки яким вдається
організувати навчальну практичну діяльність майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів.
1. Розповідь фахівця; історія пацієнта/клієнта. Фокус робиться на пацієнті/клієнті.
2. Дії фахівця: дослідження того, що він робив з клієнтом, - гіпотези,
методи і техніки, інтервенції. Фокус на фахівця.
3. Процес консультування: дослідження взаємодії або «динаміки» в ході практичної діяльності
фахівця. Фокус на діяльності в системі «фізичний терапевт, ерготерапевт - пацієнт/клієнт». Система
супервізії - взаємодія майбутнього фахівця з фізичної терапії та егротерапії з супервізором.
4. Стан фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією: цей фокус супервізії вже
належить «другій стороні» процесу, де увага супервізора концентрується на стані фахівця з фізичної
терапії та ерготерапії під супервізією під час супервізорської сесії, в тому числі на пережитих ним
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«блоках». Відбувається перехід від першої групи фокусів супервізії, пов'язаних з пацієнтом/клієнтом, до
другої, де головні відносини - це відносини з супервизором.
5. Процес супервізії: дослідження відносин між супервизором і учнем, а також ймовірності
паралельного процесу.
6. Враження супервізора: «підозри», висновки або ідеї супервізора, пов'язані з фахівцем з
фізичної терапії та ерготерапії під супервізією або пацієнтом/клієнтом, трансформуються в міркування
на тему аспектів розповіді учня, що не знайшли вираження при фізіотерапевтичних або
ерготерапевтичних втручаннях.
Як вчитель супервізор допомагає майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії
оволодіти необхідними знаннями, інструктує, як використовувати вміння і навички, а також оцінює його
професійну практичну діяльність. Як фасилітатор він полегшує вираз емоцій, підтримує перелічіні
фокуси супервізії і процес комунікації. Будучи консультантом, він консультує учня в області його
ускладнень, допомагає знайти ресурси. Як експерт супервізор виступає компетентним фахівцем в галузі
фізичної терапії та ерготерапії.
При організації супервізії важливим є принцип поступовості. У зв'язку з цим пропонується
виділення чотирьох рівнів супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики майбутніх
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії (таблиця 1).
Табл. 1. Рівні супервізії у практичній підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії
Рівень
супервізії
1

2

Характеристика

Технічні умови

Супервізор бере пряму і
головну відповідальність
за окремих
пацієнтів/клієнтів
Супервізор і майбутній
фахівець з фізичної
терапії та
ерготерапії поділяють
відповідальність за
окремих
пацієнтів/клієнтів

Супервізор повинен бути фізично присутній на робочому місці,
коли майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією виконує практичну діяльність

3

Майбутній фахівець з
фізичної терапії та
ерготерапії під
супервізією приймає
основну
відповідальність за
практичну діяльність.

4

Майбутній фахівець з
фізичної терапії та
ерготерапії під
супервізією приймає
повну
відповідальність за
практику.

- Супервізор повинен бути фізично присутній на робочому місці
майбутнього фахівця з фізичної терапії під супервізією.
- Супервізія може бути доповнена телефонним контактом, але
не повиннен бути єдиною формою
супервізії.
- Майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією повинен
проконсультуватися з лікарем щодо ведення кожного
пацієнта/клієнта.
- Супервізор повинен забезпечити наявність умов безпеки.
- Майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією дозволяється працювати
незалежно, за умови, що з супервізором легко
зв’язатисяпо телефону або іншим засобом зв'язку.
- Супервізор повинен регулярно переглядати
практику роботи майбутнього фахівця з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією.
- Супервізор повинен забезпечити широкий нагляд за
практикою.
- Супервізор повинен бути доступний для розгляду
справи або консультації, якщо цього потребує майбутній
фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
- Супервізор повинен проводити відповідні огляди
практики майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії
під супервізією.
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Для досягнення позитивних результатів супервізії, зокрема якісного формування професійної
ідентичності студента, як супервізор, так і майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією, мають виконувати певні обов'язки, що наведені нижче.
Обов'язки супервізора:
1. Дотримання умов безпечної практики майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під
супервізією.
2. Забезпечення чіткої супервізії та конструктивного зворотного зв'язку та розуміння, як може
супервізор зв'язатися з майбутнім фахівцем з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
3. Контроль того, що фахівець (майбутній) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією
здійснює практику відповідно до контролю плану практики та схеми роботи.
4. Переконання в тому, що фахівець (майбутній) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією
розуміє свої юридичні обов'язки та положення обмеження, в межах яких він повинен діяти;
дотримується етичних принципів, що застосовуються у професії; діє відповідно до вказівок супервізора.
5. Розуміння значення супервізії як початку професійної діяльності та взяти на себе цю роль
включаючи регулярний, захищений, запланований час з фахівцем (майбутнім) з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією.
6. Висвітлення керівництву установи, де проходить практика, будь-яких конфліктів інтересів з
фахівцем (майбутнім) з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією.
7. Надання вчасних і точних звітів про перебіг практики.
Обов'язки майбутнього фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією:
1. На початку спільно з супервізором встановити навчальні потреби.
2. Брати на себе відповідальність за дотримання розкладу регулярних зустрічей з супервізором.
3. Бути належним чином підготовленим до зустрічей з супервізором.
4. Брати участь в оцінюванні, що проводиться супервізором для визначення рівня супервізії,
подальшої потреби у супервізії.
5. Визнавати межі своєї професійної компетентності.
6. Повідомляти супервізор про потребу настанов щодо навчальної практики та брати на себе
відповідальність за їх дотримання.
7. Ознайомитись та дотримуватись нормативних, професійних та юридичних обов'язків стосовно
практики.
8. Своєчасно повідомляти супервізора про будь-які клінічні випадки у період супервізії, які можуть
мати негативні наслідки.
9. Ознайомлення з відгуками та відповідь на них.
Виконання власних обов'язків супервізором та майбутнім фахівцем з фізичної терапії та
ерготерапії під супервізією є необхідною умовою її проведення. Виконуючи власні обов'язки, студент
усвідомлює своє місце у професійній сфері, що в подальшому відобразиться на виконання ним
професійної діяльності. Так майбутній фахівець з фізичної терапії та ерготерапії може сформувати три
основні компоненти професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий. При
цьому когнітивний компонент включає в себе професійні знання і професійні переконання, емоційнооцінний – це емоційне ставлення до професійних переконань і знань, поведінковий компонент являє
собою відповідну реакцію, яка, зокрема, може виражатися в поведінці.
IV Обговорення
Питання формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії є актуальним серед досліджень сучасних науковців, зокрема R. Hammond, V. Cross, A.
Moore, K. Hossein, O. Carole, L. Heather, F. Randa. Результати аналізу досліджень перелічених вчених
свідчать про те, що у процесі професійного становлення майбутніх фахівців важливе значення має
рольове навчання, що включає норми, цінності, якості, необхідні для становлення студента, як
фізичного терапевта/ерготерапевта [15, 17] Особлива увага у проведених дослідженнях приділяється
організації клінічної практики під керівництвом досвідченого, спеціально підготовленого кваліфікованого
фізичного терапевта/ерготерапевта. Це і дозволяє стверджувати, що включення супервізії у процес
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професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії необхідне для формування
професійної ідентичності даних фахівців.
Теоретичний аналіз різних концепцій і підходів до вивчення даного поняття дозволяє визначити
поняття «ідентичність» як багатовимірний і інтегративний психологічний феномен, що представляє
собою результат активного процесу уявлення особистості про себе, пов’язаного з безперервним
процесом розвитку особистості людини протягом усього його життя [19]. Одночасно слід зазначити, що
даний процес не є лінійним процесом і може мати зворотний ефект, повертаючись на більш низький
рівень. При цьому людина робить серію взаємопов’язаних виборів, приймаючи свої особисті цілі,
цінності, переконання [22, 24, 25].
Доцільно розглядати професійну ідентичність не лише як усвідомлення своєї тотожності з
професійною спільнотою, а й її оцінку, психологічну доцільність членства в ній, що розділяються на
професійні почуття, своєрідну ментальність, відчуття своєї професійної компетентності, самостійності й
самоефективності, тобто переживання своєї професійної цілісності та визначеності [5].
Результати проведеного дослідження з особливостей організації супервізії у процесі професійної
підготовки фахівців з фізичної терапії збігаються з дослідженнями таких вчених, як Korpi H., Piirainen A.,
Peltokallio L. та інших, вказуючи на те, що професійна ідентичність у фізіотерапії та ерготерапії
складніша, ніж традиційно вважається. Для її якісного формування необхідним є якісно з педагогічної
точки зору та професійно, з боку фізіотерапії та ерготерапії організована супервізія під час проведення
навчальної практики.
У зарубіжних моделях підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії супервізор несе
віповідальність за те, щоб фахівець, який ще не отримав відповідну кваліфікацію, міг якісно рганізувати
свою професійну діяльність [11, 16]. Має сенс продовжувати супервізію декілька років. У процесі
супервізії супервізор покликаний підтримувати професійну позицію майбутнього фахівця [14]. Це
означає надання допомоги фахівцю в розкритті чи стримуванні власних почуттів (як прийнятних, так і
заперечуваних - страх, розгубленість, гнів) в залежності від необхідності; фокусування на проблемах
пацієнта/клієнта без підміни їх власними; усвідомлення як своїх можливостей, так і зон ризику; гнучкість
у виборі і використанні засобів впливу на пацієнта/клієнта та інше.
Студенти, що проходять навчальну практику під керівництвом супервізора, протягом супервізії
руйнують бар'єри професійної взаємодії як з фізіотерапевтами та ерготерапевтами, так і з фахівцями
суміжних областей [7, 8, 21]. Проведення консультацій з супервізором, як з наставником та колегою,
викликає у майбутнього фахівця ключове почуття для формування професійної ідентичності. Це
почуття включення у професійний простір дозволяє створити у майбутніх фахівців свій власний погляд
на професійну діяльність у сферах фізичної терапії та ерготерапії, як на більш широкий спектр
можливостей професійної діяльності.
V Висновки
Результати проведеного дослідження дозволили визначити теоретико-методологічні аспекти
організації супервізії для формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії.
Супервізію слід розглядати, як формальний процес професійної підтримки та навчання, який дає
можливість практикуючим особам розвивати знання та компетентність, усвідомлювати відповідальність
за власну практичну діяльність.
Встановлено, що професійна ідентичність у своєму понятті тісно взаємопов’язана з такими
поняттями, як професійний розвиток, професіоналізм, професійна самооцінка, професійне
самовизначення, і є одним з основних критеріїв становлення професіонала в умовах конкурентного
середовища. Формування професійної ідентичності є найважливішим завданням, яке постає перед
фахівцем у період його професійного становлення.
На основі цього виділені технологічні способи підтримки супервізором дієвої позиції майбутнього
фахівця з фізичної терапії та ерготерапії під супервізією. Для досягнення ефективної супервізії для
формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії корисною
технологією є фокусно-рольова матриця, що дозволяє детально проаналізувати складні випадки у
професійній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів.
53

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2019, 7 (4), 45–56.
CC-BY © KrNU, EETECS, Dmitriieva N., 2019

При організації супервізії важливим є принцип поступовості. У зв'язку з цим пропонується
виділення чотирьох рівнів супервізії, які розроблені для безпечної навчальної практики фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії.
Результати дослідження дозволили виділити обов'язки як супервізора, так і майбутнього фахівця
з фізичної терапії та ерготерапії, що перебуває під супервізією, виконання яких необхідне для
досягнення позитивних результатів супервізії. Результати проведеного аналізу науково-методичної
літератури дозволили визначити, що виконання виділених обов'язків суб'єктами навчальної практики
дозволить майбутньому фахівцю з фізичної терапії та ерготерапії сформувати три основні компоненти
професійної ідентичності: когнітивний, емоційно-оцінний та поведінковий.
Перспективами подальших досліджень є питання, пов'язані із включенням супервізії у процес
професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.
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