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 Введення. 

На сучасному етапі розвитку країни важливим завданням є підвищення 

ефективності підготовки фахівців у вищій школі [1, 4, 7, 14]. Проблема 

підготовки медичних працівників обумовлена змінами у суспільстві і є 

важливою концепцією модернізації вищої освіти. Стрімкі зміни сьогодення 

вимагають від системи підготовки фахівців формування нових підходів. За 

яких, пріоритетним напрямком є особистість студента-медика, наслідком чого є 

актуалізація творчої особистості відносно майбутньої професії та формування у 

нього професійної компетенції [3, 5, 8, 23]. Професійно компетентним можна 

вважати спеціаліста, який на достатньому рівні здійснює свою професійну 

діяльність, досягає стабільно високих результатів поставлених завдань. Крім 

того, професійна компетенція не тільки відображає здатність використовувати 

отримані знання, але й продукувати нові явища, інформацію, направленість 

змісту вищої освіти крізь  ключові професійно-особистосні компетенції. Які є 

особисто усвідомленими, ґрунтуються на суб’єктивному досвіді, навичках, 

знаннях універсального значення [20]. 

Формування професійної компетенції студента-медика вищого 

навчального закладу – це розвиток творчої індивідуальності, формування 

здатності до сприйняття  інновацій, здатність адаптуватися до змін у 

професійному середовищі [17]. 

1. Аспекти формування особистості студента-медика 

Метою формування професійної освіти є відповідність актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства, країни, підготовка всебічно 



розвинутої особистості. Підготовка майбутніх фахівців залежить від 

формування професійної компетенції вже в умовах навчального закладу 

шляхом взаємодії із ринком праці.  

Процес особистісного та професійного становлення майбутнього лікаря та 

його готовність до майбутньої професійної діяльності суттєво пов’язані між 

собою. Адже в професійній діяльності реалізуються творчі, особистісні 

цінності, але за умови, що вони були попередньо сформовані у  процесі 

особистісного становлення та формування готовності до певної діяльності [6, 

13].  

Вважаємо, що одним із важливих аспектів формування особистості 

студента-медика є самовиховання. Воно  передбачає:  

• аналіз власної особистості за допомогою самоспостереження, порівняння 

себе з іншими, ідеалом;  

• самооцінка, виділення своїх якостей, які необхідно розвивати й 

удосконалювати;  

• визначення того, що необхідно в собі подолати;  

• ухвалення рішення про роботу над собою;  

• постановка мети і розробка програми діяльності – визначення того, що, 

коли і як належить зробити, щоб удосконалювати одні й усувати інші 

якості, досягати намічених цілей і поставлених перед собою завдань;  

• власне діяльність – навчальна, трудова, професійна, пізнавальна, 

естетична, фізична – з досягнення поставлених завдань, здійснювана за 

допомогою вольового зусилля над собою;  

• саморегуляція цієї діяльності, що передбачає самоконтроль, самоаналіз, 

самооцінку її перебігу й результатів, а за необхідністю і коректування – 

уточнення цілей і завдань, пошук оптимальних засобів і способів самозміни.  

Самовиховання є однією з вищих форм саморозвитку людини з метою 

досягнення результатів, необхідних для забезпечення інших життєвих процесів 

і діяльностей з метою зміни своєї особистості [8].  



Самовиховання передбачає цілеспрямовану участь людини у всебічному 

розвитку власної особистості. При цьому вона прагне сама визначити свою 

мету, наповнену особистісним сенсом, і досягти її. Це діяльність, що є засобом 

її самореалізації, самовираження, здійснювана нею не за примусом, а за 

власним бажанням, усвідомлено, на рівні певних світоглядних установок. Її 

ефективність для студента-медика залежить від ступеня зацікавленості, 

мотивації, спрямованої на задоволення різноманітних матеріальних, соціальних 

і духовних потреб. За своєю природою самовиховання є вольовим процесом. 

Чим сильніше у людини розвинена воля, тобто здатність змусити себе досягти 

намічених цілей, долаючи будь-які перешкоди, тим ефективніше і 

самовиховання особистості [24]. 

2. Формування професійної компетентності у студента-медика 

Якість підготовки студента-медика у навчальному закладі залежить від 

багатьох факторів. По-перше,це професіоналізм та мотивація педагогічної праці 

викладачів, умови та забезпечення навчального процесу. По-друге - мотивація 

самого студента-медика, вміння користуватися сучасними технологіями 

опанування знань. По-третє - організація навчально-дослідної роботи студентів 

як складової частини навчального процесу, виконання індивідуальних завдань, 

наукових проектів з елементами науково-дослідної роботи [11, 15]. 

Досягнення професійної компетентності потребує визначення професійно 

значущих якостей у майбутнього фахівця, з'ясування закономірностей його 

професійного зростання шляхом вивчення результативності його діяльності, 

взаємопов'язаних досліджень його особистісного і професійного розвитку. 

Професійний розвиток передбачає зростання, становлення професійно 

значущих особистісних якостей і здібностей, знань та вмінь, активне та якісне 

перетворення особистістю свого внутрішнього світу, що приводить до 

принципової перебудови і способу життєдіяльності, зокрема творчої 

самореалізації у професії. Професійний розвиток тісно пов'язаний з 

особистісним, саме особистісні якості перебуваючи під впливом професійної 



діяльності, забезпечують спрямованість особистості на самовдосконалення [12, 

18]. 

Сьогодення вимагає від майбутнього медика вміння застосовувати різні 

види діяльності: безпосередньо спеціальні, дослідні, проектні, менеджерські та 

інші. Під час навчання студент-медик розв'язує не тільки типові завдання, але й 

непередбачувані позаштатні ситуації які спонукають до пошуку нових способів 

дій, миттєвої реакції на невідкладний стан. Саме в ході розв'язання таких 

завдань і формується творче мислення фахівця. Отже, майбутній спеціаліст 

повинен сформуватися як творча особистість ще під час навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Реалізація творчого потенціалу студента-медика як суб'єкта професійної 

діяльності забезпечує формування його професіоналізму від кваліфікації до 

компетентності. Професійна компетентність дає змогу майбутньому фахівцю 

успішно виконувати різноманітні види професійної діяльності, вона синтезує у 

собі широкий спектр знань та практичних вмінь, відображає ступінь 

сформованості професійної культури спеціаліста і визначає результати його 

роботи. Професійна компетентність є мірою і головним критерієм професійної 

підготовленості та здатності студента-медика виконувати завдання й обов'язки 

відповідно до обраної професії [26]. 

Водночас професійна компетентність розглядається як інтегративна 

якість, здатність, що не може бути обмежена лише наявністю певного обсягу 

знань, умінь і навичок. Здебільшого вона передбачає такі особистісні якості, що 

забезпечують можливість знайти й відібрати необхідні знання, спосіб дії в 

певній ситуації.  

3. Порівняльний аналіз традиційної моделі та новітніх підходів до 

викладання у вищій медичній освіті 

 На сьогодні є актуальним перехід від традиційної моделі вищої медичної 

освіти при якій переважали інформаційно-накопичувальні засади до 

особистностно-орієнтованої, яка дає можливість формувати у майбутнього 

лікаря здатність до вирішення нестандартних професійних завдань, творчого 



мислення. Що в свою чергу дозволить реалізувати принцип – лікувати хворого 

а не хворобу. При цьому найбільшого значення набуває професійна 

компетенція [5, 10, 22]. 

 При організації навчального процесу для студентів-медиків важливим є 

збереження принципу педагогічної співпраці в рішенні проблем як 

професійного так і особистністного становлення. В процесі професійної 

підготовки повинні формуватися  спільні цілі, завдання і порозуміння 

поставленої проблеми. В ході навчання здійснюється обмін цінностями, 

досвідом і при цьому кожна сторона отримує певний крок розвитку. 

Педагогічна взаємодія на різних рівнях навчального процесу, є рушійним 

фактором формування професійної компетенції. Крім того, професійна 

компетенція студента-медика містить і творчу складову, яка характеризується 

новизною в професійній діяльності, а також може виявлятися в особистій і 

професійній діяльності [7, 12]. 

Наслідок сформованої професійної компетенції у студента-медика, це 

здатність працювати самостійно, формувати цілі своєї професійної діяльності, 

спрямовувати увагу на вирішенні професійно-орієнтованих завдань із 

застосуванням новітніх технологій, вміти плідно співпрацювати, планувати і 

якісно здійснювати свою професійну діяльність на засадах милосердя та 

толерантності, і здатність об’єктивно оцінювати свою професійну діяльність з 

точки зору ефективності. 

Студенти-медики мають бути стимульовані до реалізації внутрішнього 

потенціалу у навчанні. Проблема якісної підготовки спеціалістів має 

реалізовуватись шляхом компетентністного підходу [3, 5]. Отже, професійна 

компетентність є критерієм якості освіти. І характеризує спеціаліста як 

особистість, яка здатна вирішувати професійні проблеми і типові професійні 

завдання, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності із 

використанням  набутих знань, досвіду,  цінностей та прихильності. 

4. Аксіологічні компоненти в формуванні професійної компетенції 

студент-медика 



Безумовно, в формуванні професійної компетенції, важливу роль 

відіграють аксіологічні компоненти [19, 21]. Саме вони, на нашу думку, є 

провідними елементами структури особистості і виконують регулюючу та 

направляючу функцію всіх сфер діяльності майбутнього лікаря. Цінності є 

зв̓язуючою ланкою між особистістю, її внутрішнім світом та навколишнім 

світом. І ця основа визначає професійну компетенцію спеціаліста. Вже в 

процесі навчання у студентів-медиків формується система цінностей, від якої і 

буде залежати ефективність формування професійної компетенції. Процес 

орієнтації студента-медика на цінності є постійним і розвивається від 

загальнодоступних цінностей до цінностей вищого рівня. Відбувається 

перетворення себе на підставі цінностей які вже є з наступним використанням 

їх в процесі формування професійної компетенції. Професійна компетенція 

студента-медика реалізує здібності і цінності особистості, як професіонала, 

формує власні можливості і інтегрує намагання стати тим ким він хоче бути. 

Цей процес є усвідомленим та  цілеспрямованим і сприяє розкриттю 

особистості, власної активності та індивідуальності, розвитку професійних 

якостей. Цінності є основою особистості і безпосередньо впливають на 

формування професійної компетенції [9, 21, 25]. 

Професійна підготовка майбутнього лікаря у вищому навчальному 

закладі потребує нового переосмислення аспектів підготовки Цільова 

спрямованість професійної підготовки полягає у формуванні в майбутнього 

лікаря синтетичного світогляду, в якому наукове знання не просто було б 

одним із видів цінності, а мало пріоритетне право репрезентувати всю систему, 

актуалізуючи внутрішньо притаманні йому ціннісні потенції. Для цього 

потрібна екстраполяція загальнонаукових положень аксіологічного знання на 

сферу практичної медичної діяльності і професійної підготовки майбутнього 

лікаря.  

Сформована система ціннісних відносин і орієнтацій студента-медика 

характеризує рівень аксіологічної складової його професійної компетентності. 

У якості матриці для визначення структури аксіологічних знань як компонента 



сформованої професійної компетентності майбутнього лікаря ми виділяємо 

цінності життєдіяльності людини, професійні (медичні) і особистісні цінності 

[16, 25]. Перша група цінностей виконує важливі соціальні функції: орієнтує 

студента-медика в соціальному просторі; мотивує соціальні дії, його вчинки; 

регулює соціальні взаємодії і стосунки.  

Ціннісні oрієнтації є oднією з важливих характеристик особистості 

студента-медика, а їх рoзвитoк – oдним із завдань прoфесійнoї підгoтoвки 

майбутньoгo лікаря у вищoму навчальнoму закладі. За таких умoв 

аксіoлoгічний підхід рoзглядається у кoнтексті задoвoлення прoфесійних 

пoтреб майбутньoгo лікаря, усвідoмлення ним загальнoлюдських ідеалів і 

деонтологічних аспектів, які ми класифікуємо на цінності медичної професії.  

Майбутній лікар має зрозуміти, усвідомити цінності професії медика. 

Тому на всіх етапах навчання у вищому навчальному закладі його треба 

залучати до аксіологічних практик, духовним підґрунтям яких є історія 

розвитку вітчизняної медицини, самовідданість праці відомих лікарів, їх 

прoфесійні і людські якoсті, чесноти. 

Аксіoлoгічний аспект прoфесійнoї підгoтoвки майбутнього лікаря oзначає 

фoрмування сукупнoсті специфічних ціннoстей прoфесійнoї діяльнoсті, 

суб’єктивне сприйняття яких є oсoбистіснo важливими для студентів-медиків 

[2, 9, 16]. Інтеграція аксіoлoгічнoгo знання прo загальнoлюдські ціннoсті, 

світoву, націoнальну й духoвну культуру відбивається у змісті прoфесійнoї 

підготовки майбутнього лікаря. 

Особистісні цінності майбутнього лікаря фокусуються на сформованій 

професійній компетентності як сукупності компетенцій, які зумовлюють 

успішність його професійної діяльності, конкурентоспроможність і 

конкурентоздатність особистості на сучасному ринку праці. 

Висновки. 

Отже, аксіологічні компоненти,мають провідного значення в будь-якій 

сфері діяльності людини і є факторами стимуляції та мотивації. 



Таким чином, зростанням потреби у високому рівні професійної 

компетенції студентів - медиків, вимагає у  навчальному процесі крім 

формування професійних знань, вмінь і навичок  приділяти  увагу  оцінці 

цінностей особистості. Формування професійної компетенції студента-медика є 

процесом комплексним і передбачає різні аспекти діяльності пов’язані із 

накопиченням знань, що є базисом професійної діяльності, знань із додаткової 

альтернативної ділянки, орієнтування на соціальні цінності. Професійна 

компетенція є важливим критерієм якості підготовки фахівців медиків і 

ґрунтується а взаємодії особистністних цінностей з професійними якостями, що 

визначають спрямованість особистості на здійснення медичної діяльності і 

вирішенні професійних завдань. 

Формування професійної компетентності студента-медика визначається 

навчальним процесом та може якісно й швидко відбуватися завдяки включенню 

аксіологічних компонентів в учбовий процес. 
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