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Одним із найважливіших напрямків підготовки майбутніх фахівців у 

навчальних закладах медичного профілю І-ІІ рівнів акредитації в сучасних 

умовах є формування професійної компетентності молодших медичних 

спеціалістів, тобто компетентісна стратегія. 

Актуальність теми базується на тому, що реформування системи 

професійної підготовки молодших медичних фахівців, як складової системи 

охорони здоров’я України на сучасному етапі зумовлено глобальними змінами 

на європейському та світовому ринку праці, прогресом світової медичної науки, 

змінами в соціальному, економічному, правовому та освітньому просторах.  

На сучасному етапі поняття «професійна компетенція» розглядається як 

синонім поняттю «професіоналізм» або як його складова частина. 

Основна частина. Професійна компетенція - це сукупність знань, умінь, 

навичок та особистісних якостей фахівця, необхідних для забезпечення 

ефективної професійної діяльності [2, 44-52]. 

Поняття «професіоналізм» майбутнього молодшого медичного 

спеціаліста можна визначити як інтегровану якість особистості, яка включає [1, 

62-66]: 

 необхідні професійні знання; 

 володіння технікою виконання професійних навичок та умінь; 

 уміння оцінити стан пацієнта та зорієнтуватись в конкретній 

ситуації; 

 уміння надавати невідкладну допомогу хворим та потерпілим в 

межах своєї компетенції; 

 здатність аналізувати, критично мислити; 

 володіння основами фахового спілкування; 

 професійну культуру. 

Отже, поняття професійної компетенції - це єдність теоретичної та 

практичної готовності до здійснення професійної діяльності. 

Головною метою освітньої діяльності є становлення особистості, здатної 

зорієнтуватися в умовах швидкозмінного соціуму, визначити мету своєї 
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діяльності,скласти план та добрати засоби досягнення своєї мети, реалізувати 

заплановану діяльність та нести відповідальність перед суспільством за її 

наслідки. Якісна освіта – це освіта, що формує у студентів системне мислення, 

виробничу, комунікативну культури,творчу активність, уміння планувати свою 

діяльність і передбачати її наслідки. 

 Специфіка підготовки спеціалістів у медичному коледжі зумовлена 

цілями і особливостями їх майбутньої професійної діяльності [4, 69-71]. 

Сьогодні широкого поширення набувають ті форми і методи навчальної 

діяльності, котрі забезпечують всебічний розвиток особистості та зростання 

професійної компетенції. 

Адже, від рівня підготовленості медичного персоналу до здійснення 

професійної діяльності залежить якість виконання призначень лікаря, 

лікувально-діагностичних маніпуляцій, надання адекватної невідкладної 

допомоги хворим та потерпілим, і загалом – ефективність лікування, а іноді й 

життя людини. 

Процес навчання-це не автоматичне викладання навчального матеріалу. 

Він потребує напруженої розумової роботи студента і його власної активної 

участі в цьому процесі. Цього можна досягти тільки за допомогою активного 

навчання. 

Загальновідома так звана «Піраміда навчання»: 

 лекція- 5% засвоєння; 

 читання-10% засвоєння; 

 відео/аудіо записи-20% засвоєння; 

 демонстрація-30% засвоєння; 

 дискусія-50% засвоєння; 

 практика через дію-75% засвоєння. 

Головною складовою частиною процесу підготовки молодших медичних 

спеціалістів є практична підготовка, основою і серцевиною якої є практичні 

заняття. Мета практичних занять - формування у студентів основ професійної 

майстерності. Кожне практичне заняття повинно бути цікавим для студентів та 

ефективним за кінцевим результатом. 

При проведенні практичних занять з хірургічних дисциплін на базі 

кабінетів доклінічної практики досить ефективними є прийоми та форми 

тренінгових занять, які сприяють засвоєнню та закріпленню знань, дозволяють 

студентам розкрити свої можливості, добре знімають напруженість та емоційну 

втому. Тренінг- це навчання, яке базується на досвіді та знаннях учасників, в 

першу чергу викладача, і дає можливість, окрім отримання нової інформації, 

відразу використовувати її на практиці, відпрацьовуючи нові практичні 

навички та вдосконалюючи набуті раніше. Засвоєння практичних навичок та 
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умінь значно покращується за умови використання алгоритмів виконання 

практичних навичок. Алгоритми можуть використовуватись як з навчальною, 

так і з контролюючою метою [3, 106-108]. 

У процесі вивчення приватної хірургії є ряд тем, де викладач позбавлений 

можливості працювати зі студентами безпосередньо біля ліжка хворих на деякі 

хвороби. У цих випадках доречно використовувати ділові ігри. Ділові ігри є 

практичною моделлю навчання через діяльність, дають можливість відтворити 

середовище, норми поведінки, способи і послідовність дій, завдяки чому 

студенти набувають знань не тільки для відповіді на наступному занятті або 

іспиті, а й для життя. Гра- це одна з форм активізації пізнавальної діяльності 

студентів. Гра дозволяє яскравіше виявити індивідуальність студента, а 

студентам позбутися страху перед опитуванням, підвищити інтерес до теми та 

предмету в цілому, зацікавленість в результатах [5, 24-33]. 

Широкого використання при практичному вивченні хірургічних 

дисциплін набули імітаційні методи активного навчання- вирішення типових 

ситуаційних та клінічних задач, що сприяє оволодінню програмними 

практичними навиками та вдосконаленню їх. Краще оволодіти необхідними 

знаннями та навиками студент може тільки тоді, коли він сам буде проявляти 

до них інтерес і докладати зусилля, а це найбільш ефективно здійснюється при 

вирішенні конкретних завдань. 

Також викладачами хірургічних дисциплін використовуються 

нетрадиційні, але цікаві форми практичного навчання: заняття-КВК, заняття-

брейн-ринг. Заняття-КВК насамперед сприяє формуванню самостійного 

мислення, стимулює розвиток творчих здібностей, розширює світогляд. 

Цінність цього виду заняття полягає в тому, що у студентів формуються 

навички самостійної роботи з літературою, а також розвиваються здібності і 

вміння чітко викладати свої думки. Викладач при цьому виконує два основних 

завдання:по-перше, чітко формулює завдання студентам, а по-друге,логічно 

вибудовує отримуваний студентами результат. Заняття брейн-ринг передбачає 

перевірку знань та умінь студентів у нетрадиційній формі. Студенти при цьому 

об’єднуються в групи, команди і мають можливість взаємодіяти під час 

обговорення,обмінюватись інформацією та орієнтуватися на успішних 

одногрупників. 

Ознаками готовності випускників до професійної діяльності можуть бути: 

 позитивне ставлення до обраної професії; 

 наявність спеціальних знань, умінь, навичок; 

 сформованість професійно важливих якостей; 

 сформованість навичок самостійної творчої роботи; 

 готовність до постійного саморозвитку та самоосвіти; 
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 сформованість відповідних психологічних якостей особистості. 

Наближають навчання до наукових форм діяльності студентські 

конференції. У період підготовки до конференції студенти під керівництвом 

викладачів самостійно виконують невелике дослідження та готують 

презентації. Конференції проводяться, як правило, в межах спеціальності і 

посідають почесне місце у навчально-виховних заходах професійного 

спрямування. 

Висновки: 

Отже, основою формування професійної компетентності майбутніх 

молодших медичних спеціалістів є: 

 опанування базових практичних навичок з дотриманням стандартів 

їх виконання; 

 оптимізація засвоєння практичних навичок та умінь за умови 

врахування етапів їх формування; 

 безперервність процесів навчання та професійного удосконалення.  
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