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У статті автор аналізує теоретичні
основи формування професійної
компетентності майбутніх медичних
працівників, виокремлює напрацю-
вання науковців, що торкаються різних
аспектів означеної проблеми. Зазна-
чено, що професійна підготовка май-
бутніх медичних працівників на сучас-
ному етапі розвитку повинна базува-
тися на гуманістичній теорії та праг-
ненні особистості до самоосвіти, са-
мовдосконалення і самореалізації.
Акцентується на потребі системного
підходу до професійної підготовки
майбутніх медиків, концептуального
осмислення основних завдань про-
фесійного розвитку особистості, їх
реалізації упродовж життя. Розкрито
особливості професійної підготовки
майбутніх медичних працівників, ви-
окремлено основні напрями внесен-
ня змін і коректив щодо навчання у
закладах вищої освіти. Основна увага
приділяється компетентнісному підхо-
ду в освітньому процесі, аналізу по-
зитивних результатів професійної
підготовки внаслідок його впровад-
ження у закладах вищої медичної осв-
іти (ЗВМО). Уточнено сутність понять
"компетентність", "професійна компе-
тентність", "професіоналізм", "базові
якості"; визначено структурні її ком-
поненти та ознаки; етапи щодо фор-
мування у процесі професійної підго-
товки. Основну увагу закцентовано на
професіоналізмі як віддзеркаленні
професійної компетентності, цілісній
інтеґративній характеристиці суб'єкта

професійної діяльності, що виявляєть-
ся у досконалому здійсненні та стаб-
ільно високих результатах медичної
практики, здатності до професійної
самоорганізації, самоактуалізації,
професійного саморозвитку. Наголо-
шено, що основною умовою розвит-
ку особистості майбутнього медич-
ного працівника на сучасному етапі
виступає переорієнтація освітнього
процесу ЗВМО з вузькопредметного
характеру вивчення навчальних дис-
циплін на розвиток професійно зоріє-
нтованого, критичного осмисленого;
розвиток творчого потенціалу особи-
стості.

Ключові слова: майбутній медич-
ний працівник, професійний розви-
ток, професійна компетентність, ком-
петентнісний підхід, самоосвіта.

Summary. In the article the author
analyzes the theoretical bases of
formation of professional competence
of future medical professionals,
highlights the work of scientists
concerning the different aspects of the
problem. It is stated that the professional
training of future medical professionals
at the current stage of development
should be based on humanistic theory
and the desire of the person for self-
education, self-improvement and self-
realization. The author focuses on the
necessity for a systematic approach
concerning the professional training of
future physicians, a conceptual
understanding of the main tasks of
professional development of the person
and their implementation throughout
life. The peculiarities of professional

training of future medical workers are
revealed, the main directions of making
changes and adjustments concerning
the education in higher educational
institutions are highlighted. The focus
is on the competency-based approach
in the educational process, the analysis
of the positive results of the
professional training as a result of its
implementation in the institutions of
higher medical education (IHME). The
essence of the concepts "competence",
"professional competence",
"professionalism", "basic qualities" are
clarified; its structural components and
features are identified; stages
concerning the formation in the process
of professional training. The main
attention is focused on professionalism
as a reflection of professional
competence, a holistic integrative
characteristic of the subject of
professional activity, which is
manifested in perfect implementation
and consistently high results of medical
practice, ability to professional self-
organization, self-actualization,
professional self-development. It is
emphasized that the main condition for
the development of the personality of
the future health care worker at the
present stage is the re-orientation of the
educational process of IHME from the
narrow-subject nature of the study of
educational disciplines onto the
development of professionally-oriented,
critical thinking; development of the
creative potential of the person.
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Мета: проаналізувати теоретичні
основи розвитку професійної компе-
тентності майбутніх медичних праці-
вників в умовах євроінтеґрування.

Постановка проблеми в загально-
му вигляды. В умовах сьогодення
особливий акцент ставиться на збере-
ження здоров'я нації, українського
народу, народів світу загалом. Саме
тому проблема формування медич-
ного працівника як фахівця нової епо-
хи потребує негайного її вирішення.
У центрі уваги – розвиток професій-
ної компетентності майбутнього фах-
івця, що являє собою сукупність
знань, умінь та навичок, які вможлив-
люють надання ним якісних медичних
послуг з метою "збереження та
відновлення фізіологічних і психолог-
ічних функцій, оптимальної працез-
датності та соціальної активності лю-
дини при максимальній біологічно
можливій індивідуальній тривалості її
життя" (Закон України "Про внесення
змін…", 2017).

В умовах євроінтеґрування істот-
но підвищуються вимоги до системи
охорони здоров'я та професійної
підготовки фахівців медичної сфери,
які повинні бути готовими до впро-
вадження нових медичних реформ.
Як засвідчують сучасні реалії щодо
поширення коронавірусу, працівники
медичної сфери повинні бути макси-
мально гнучкими й мобільними щодо
аналізу наявної ситуації, прийняття
відповідальних рішень, упровадження
інновацій у медичній практиці. Це
значною мірою стосується підготов-
ки майбутніх медиків на засадах ком-
петентнісного підходу, за якого студен-
ти опановують необхідні знання і
цінності, професійні вміннями і на-
вички. Це уможливлює правильні та
швидкі дії у нестандартних ситуаціях,
самостійність у прийнятті рішень, ви-
явлення ініціативи тощо. На цьому
наголошується в основних норматив-
них документах про освіту та рефор-
мування медичної галузі в Україні.

Аналіз досліджень і публікацій.
До питання професійної підготовки
майбутніх медичних працівників нео-
дноразово звертались науковці, лікарі-
практики, намагаючись виокремити
основні шляхи підвищення ефектив-
ності професійного становлення осо-
бистості (М. Банчук, О. Волосовець,
Н. Гойда, П. Гощинський, Г. Загричук,
Т. Калюжна, Г. Крицька, І. Крицький,
В. Лазоришинець, В. Лехан, Л. Матю-

ха, О. Мочульська, В. Сірик та інші.
Фахівці одностайні в тому, що пробле-
му професійного розвитку особис-
тості варто розглядати у двох аспек-
тах: по-перше, як неперервну освіту
особистості, мета якої всебічний її
розвиток; по-друге, професійну осві-
ту, в основі якої підготовка майбутнь-
ого фахівця медичної галузі, здатного
до якісної  практичної діяльності зара-
ди збереження здоров'я людей та по-
передження можливих захворювань.

З іншого боку, сучасному фахів-
цю медичної сфери у процесі профес-
ійної підготовки варто сформувати в
собі триєдиний стержень, в основі яко-
го:

1) фахівець (знання медичної
теорії і психології, практичного досві-
ду, володіння необхідними  технологі-
ями і техніками);

2) медичний працівник (уміння
визначати мету і досягати поставле-
них цілей у процесі практичної діяль-
ності; систематичне і планомірне
підвищення кваліфікації; самоосвітня
діяльність; спрямованість на підви-
щення продуктивності медичної прак-
тики; розвиток професійних здібнос-
тей);

3) особистість (гуманізм та високі
моральні якості, духовність, націо-
нальна гідність, здоровий спосіб жит-
тя тощо).

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Головна мета професійної
підготовки майбутніх медичних пра-
цівників на сучасному етапі полягає в
упровадженні інновацій, кращих євро-
пейських освітніх практик (Budnyk,
2019), створенні умов неперервної
освіти на основі новітніх технологій;
вивченні, узагальненні та застосу-
ванні прогресивного медичного дос-
віду у практичній діяльності; мотивації
до самонавчання та саморозвитку.
Ідеться, передусім, про підготовку ви-
сококваліфікованого фахівця сфери
охорони здоров'я на засадах гуманіз-
му і практико орієнтованого підходу,
стимулювання до самоосвіти, само-
вдосконалення та саморозвитку впро-
довж життя.

Національна система підготовки
медичних працівників зорієнтована на
оволодіння майбутніми фахівцями
системою знань, засвоєння зовнішніх
вимог, спеціальних умінь і навичок.
Окрім належного рівня теоретичної
підготовки, основним інструментом
роботи сучасного медика має висту-
пати його власна особистість: мо-
ральні цінності, світогляд та переко-
нання, самооцінка, мотивація до впро-

вадження інновацій тощо. Інструмен-
том модернізації освіти стає компе-
тентнісний підхід, який "орієнтується
на професійну компетентність як
якість особистості майбутнього фахі-
вця, що характеризує рівень його інтеґ-
рації у середовище професійної діяль-
ності, як і в різні соціальні середови-
ща, входження в які виявляє не-
обхідність виконувати різні соціальні
ролі" (Вознюк, 2011, с. 14).

Поняття "компетентний" (від лат.
competes, від  compete - належний, здат-
ний) у довідниках трактується як "той,
що володіє знаннями, який має право
за своїми знаннями і повноваження-
ми робити або вирішувати що-небудь,
судити про що-небудь" (Академічний
тлумачний словник, 1973). Компе-
тентність виступає здатністю викону-
вати поставлені завдання, включаючи
поняття якісних характеристик особи-
стості (мобільності, ініціативності,
креативності тощо). У працях нау-
ковців компетентність розглядається як
прояв професіоналізму, пов'язаний з
подальшою оцінкою чи вимірюван-
ням кінцевого результату діяльності
фахівця. Зокрема, учені співвідносять
професіоналізм з різними аспектами
зростання фахівця, виокремлюючи
низку його компетентностей.

Досвід моделювання компетент-
ностей Західної Європи, який відоб-
ражено в напрацюваннях науковців
(Н. Хомського – Массачусетський ун-
іверситет, Дж.Равена – Лондон) засві-
дчує про те, що модель сучасного фа-
хівця повинна включати декілька ком-
петентностей. Так, у матеріалах Ради
Європи (1990) виокремлено такі з них:
політичні і соціальні; міжкультурні,
комунікативні, ІКТ-компетенції та
компетенції щодо самоосвіти. Позаяк
реалізація медичної реформи в Ук-
раїні передбачає аналіз та впровад-
ження кращого досвіду європейських
держав, слід виділити основні з них, що
визначені у професійній освіті країн
Європейського Союзу (Рекомендація
Європейського Парламенту.., 2016):

соціальна компетенція – здатність
брати на себе відповідальність, спільно
вирішувати та брати участь у реалі-
зації завдань; уміння поєднувати осо-
бисті інтереси з потребами підприєм-
ства і суспільства; гуманізм, толе-
рантність до різних етнокультур та
релігій;

соціально-інформаційна компе-
тенція – володіння інформаційними
технологіями і критичне мислення
фахівця;

когнітивна компетенція – го-
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товність до неперервної самоосвіти,
потреба в реалізації особистісного
потенціалу, уміння і навички самоос-
віти, систематичний саморозвиток;

комунікативна компетенція – во-
лодіння технологіями спілкування
різними мовами; здатність особис-
тості будувати власну мовленнєву
поведінку відповідно до реальних си-
туацій спілкування, передусім про-
фесійного;

спеціальна компетенція – рівень
підготовленості фахівця до само-
стійного виконання професійних дій,
оцінки та аналізу власних результатів
практичної діяльності тощо.

За такого підходу компетентний
медичний працівник повинен бути
всебічно розвиненою, високо профес-
ійною особистістю, котра володіє не
лише системою спеціальних знань,
умінь і навичок, а й здатністю діяти в
конкретній ситуації, будувати комуні-
кацію з пацієнтами та колегами,
здійснювати ефективну професійну
діяльність, використовувати інновації
задля оптимізації медичної практики,
професійного та особистісного роз-
витку. Стрижневі компетентності, які
має поєднувати в собі майбутній ме-
дичний працівник, включають: соц-
іальну (рольова ідентифікація, комун-
ікативні здібності, організаторські
здібності, емпатія, стиль поведінки у
нестандартних, конфліктних ситуаці-
ях); професійну (особистісна зрілість,
професійна майстерність, здатність до
самоосвіти та професійного розвит-
ку, особисті досягнення, здібності до
інноваційної діяльності, ерудиція й
досконале володіння професійними
знаннями); загальнокультурну (стиль
практичної діяльності, ціннісні орієн-
тації, уміння і навички, толерантність,
імідж); здоров'язберігаючу (фізичне,
психічне, соціальне та духовне здоро-
в'я); компетентність з інформаційних
та комунікативних технологій (комп'-
ютерна грамотність, інформаційна
культура як потреба проведення ре-
форми медичної галузі) (Крамарен-
ко, 2010). Відтак професійна компе-
тентність виступає як сукупність осо-
бистісних якостей, знань, умінь та на-
вичок, досвіду, що забезпечують ви-
сокий рівень самоорганізації профес-
ійної діяльності медичного працівни-
ка, досягнення високих її результатів.

Поняття "професійна компе-
тентність" увійшло в термінологію у
80-ті роки ХХ ст. з праць Ю. Бабансь-
кого, С. Баранова та В. Сластьоніна і
вважалось складовою професіоналіз-
му фахівця. На сучасному етапі "про-

фесійна компетентність" є доволі вжи-
ваним терміном серед науковців і ча-
сто розглядається як поглиблене знан-
ня, стан адекватного виконання зав-
дань і здібність до виконання певного
виду діяльності. Так, низка науковців
(Т. Браже, Н. Запрудський) під профес-
ійною компетентністю розуміють сис-
темне явище, яке містить знання, умі-
ння, навички, професійно значущі
якості особистості фахівця, що забез-
печують виконання ним професійно-
го обов'язку. Інші дослідники (Р. Гуре-
вич, Н. Ничкало) вважають, що про-
фесійна компетентність – це су-
купність та особлива організація знань
і вмінь, яка дозволяє успішно діяти у
своїй галузі за будь-яких умов, уміння
використовувати інформацію, аналі-
зувати та передбачати наслідки своєї
праці. В. Кошель зауважує: "Студент
повинен володіти необхідною теоре-
тичною інформацією, по-друге, бути
здатним застосовувати їх на практиці,
по-третє, довести ці знання і вміння
до автоматизму…" (Кошель, 2015).
На думку О. Савченко: "Формування
професійної компетентності у вищо-
му медичному навчальному закладі
слід розглядати як процес оволодіння
стійкими, інтегрованими, системати-
зованими знаннями з природничо-
гуманітарних, фундаментальних та
клінічних дисциплін; уміння застосо-
вувати їх у нових, нестандартних ситу-
аціях; розвиток особистісних якостей
і професійно важливих властивостей,
що забезпечить особистісне станов-
лення майбутнього лікаря" (Савчен-
ко, 2010). Отож, професійна компе-
тентність – це "інтегративна характе-
ристика ділових і особистісних якос-
тей фахівця, що відображає рівень
знань, умінь, досвіду, достатніх для до-
сягнення мети з певного виду профес-
ійної діяльності, а також моральну
позицію фахівця" (Енциклопедія осві-
ти, 2008).

У контексті нової освітньої пара-
дигми професійна компетентність
визначається не лише як загальна куль-
тура, суспільно-економічна поінфор-
мованість чи система знань, умінь і
навичок, а й уміння мобілізувати от-
римані знання та досвід у необхідне
русло задля вирішення завдань, не-
стандартних ситуацій тощо. Профес-
ійна компетентність майбутнього ме-
дичного працівника – показник тео-
ретичної і практичної підготовки сту-
дента на основі ключових рис та якос-
тей особистості в поєднанні із  сфор-
мованими професійними знаннями,
уміннями та навичками, ціннісними

орієнтаціями, відповідним рівнем
мовленнєвої культури (Кошель,
(2015). Натомість вона передбачає
аналітичні, прогностичні, проєкту-
вальні його здібності, що дозволяють
ефективно здійснювати професійну
діяльність. Окрім того, професійна
компетентність відіграє важливу роль
у соціальному та професійному житті
індивіда. Особисті риси (упевненість
у власних силах, віра в успіх, відпові-
дальність та ініціативність, працьо-
витість і цілеспрямованість,
сміливість, завзятість, толерантність
тощо) вважаються ключовими аспек-
тами професійної компетентності
(рис. 1).

Дослідники О. Вознюк та О. Дуба-
сенюк наголошують, що "професій-
на компетентність є здатністю особи-
стості здійснювати професійну
діяльність на основі набутих профес-
ійних компетенцій, які сприяють роз-
витку творчого потенціалу особис-
тості, її професійному саморозвитку
та самовдосконаленню" (Вознюк &
Дубасенюк, 2011). В. Кульчицький виз-
начає професійну компетентність
складовою соціалізації особистості,
оскільки "вибір професії та фомуван-
ня професiйних здібностей пов'язані з
соціально-моральним вибором осо-
бистості та роздумами про сенс жит-
тя" (Кульчицький, 2012). А тому вче-
ний виокремлює основні етапи фор-
мування професійної компетентності
студента-медика, а саме:

I етап – вибір професії, прояв еп-
ізодичного інтересу, предметна уста-
новка;

II етап – стійкі інтереси, прояв зац-
ікавлення до практичної сторони на-
вчального процесу; самостійність,
формування почуття відповідаль-
ності;

III етап – усталена установка
щодо професійного вибору, вияв за-
хоплення медичною практикою, вив-
ченням теоретичних основ медичних
наук, самоствердження особистості;

IV етап – загальне захоплення
професією, вияв та розвиток здібнос-
тей та професійних задатків, наявність
професійного ідеалу, стійке переко-
нання у значущості професії (Куль-
чицький, 2012).

Серед науковців існує думка, що
професійна компетентність майбутнь-
ого медичного працівника відображає
сформованість діагностичної,
клінічної та профілактичної компетен-
тностей. Зокрема, вона включає такі
складові, як: 1) інтелектуальна; 2) діяль-
нісна; 3) суб'єктна (саморефлексія, са-
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морегуляція, самодетермінація). Ос-
тання є її інтеґральним компонентом і
демонструє рівень активності фахів-
ця, без формування якої реалізація
інших складових буде неможливою.
Так, структура суб'єктної складової
передбачає: актуалізацію суб'єктних
проявів у професійній компетент-
ності; напрацювання завдань саморе-
алізації у майбутній професійній діяль-
ності особистістю (прогнозовані ре-
зультати діяльності, виокремлення
шляхів їх досягнення, основних етапів
самореалізації); самореалізація у кон-
кретних видах діяльності (побудова та
здійснення дій відповідно до постав-
лених завдань і плану); аналіз й оцінка
результатів самореалізації (виокрем-
лення результатів самореалізації,
аналіз виокремлених результатів із зап-
ланованими, виокремлення прогалин
у ході медичної практики; плануван-
ня шляхів реалізації досягнутого).

Означене вище дозволяє виділити
основні складники професійної ком-
петентності майбутнього лікаря, а
саме: інформаційні; проєктувальні;
аналітичні; комунікативні; соціальні.
Унаслідок специфіки професійної
діяльності та виконання медичним
працівником різних видів роботи
(профілактична, діагностична, прак-

тична) виникає необхідність форму-
вання цих складових професійної ком-
петентності, що загалом дозволяє які-
сно та ефективно здійснювати медич-
ну практику (рис. 2).

Чільне місце у змісті професійної
компетентності посідають знання (за-
гальні, професійні), уміння і навички
(комунікативні, професійні, дослід-
ницькі та наукові), особисті якості (по-
чуття відповідальності та професійно-
го обов'язку, милосердя, щирість,
сміливість, креативність, толе-
рантність, тактовність, готовність до
здійснення професійної діяльності
(Крицький, Гощинський та ін., 2018,
с. 45). Такий факт пояснюємо тим, що
серед основних шляхів відродження
національної системи медичних по-
слуг пріоритетними є творча саморе-
алізація, підвищення професіоналіз-
му, формування здатності динамічно
реагувати на запити та виклики часу,
оволодівати передовими  технологія-
ми практики. З іншого боку, це потре-
бує  розвитку професійно мобільно-
го медичного працівника, здатного до
зміни видів діяльності, використання
системи професійно узагальнених
прийомів для виконання будь-яких
завдань. Засадничими підвалинами
професійного становлення майбутніх

медичних працівників, як зазначають
науковці (І. Крицький, П. Гощинський,
Т. Крицький, І. Горішній, О. Мочульсь-
ка, Г. Крицька) виступають психоло-
го-педагогічні умови формування
професійної компетентності та її скла-
дові: "Блок-компонент професійної
компетентності – мікромодель, яка
відображає прогнозований кінцевий
результат професійної підготовки сту-
дента – професійну компетентність
майбутнього лікаря" (Там само).

Професійна підготовка майбутніх
фахівців у закладах вищої освіти завж-
ди була в центрі уваги науковців, як-
от:  Б. Ананьєва, І. Кона, В. Лісовсько-
го, М. Нечаєва, Г. Різницької. Сьогодні
проблему  розвитку професійної ком-
петентності досліджують: О. Будник,
А. Василюк, Г. Васянович, М. Вачевсь-
кий, І. Каленюк, Я. Кодлюк, О. Овча-
рук, О. Садівник, Г. Терещук та інші.
Учені виокремлюють потребу підви-
щення якості професійної підготовки
майбутніх фахівців та вказують на
шляхи її розв'язання, а саме: перегляд
державних вимог до змісту професій-
ної підготовки; підвищення рівня клю-
чових фахових компетенцій; удоско-
налення освітніх технологій; урахуван-
ня потреби в міждисциплінарному ха-
рактері професійної підготовки; поси-

Р и с .1 .   Б а з о в і  я к о с т і м а й б у т н ь о г о  м е д и ч н о го  п р а ц ів н и к а  
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лення практичної спрямованості дис-
циплін, оптимальне використання їх
виховного потенціалу та інше. На
міркування науковців, якість профес-
ійної підготовки тісно пов'язана, з од-
ного боку, з інноваціями, розвитком
науки і техніки, а з іншого – з асигну-
ваннями з боку держави: високий
відсоток вкладень слугує підвищенню
ефективності професійної підготовки
майбутніх фахівців. Відтак ефек-
тивність формування професійної
компетентності можемо визначати й
через рівень демократичності суспіль-
ства, а отже, навчання у ЗВМО має
базуватись на принципі студентоцен-
тризму, індивідуального підходу; бути
зорієнтованим на формування та роз-
виток самодостатньої, талановитої,
унікальної особистості. Професійна
компетентність як результат профес-
ійної підготовки виявляється у вико-
ристанні набутих знань, умінь і нави-
чок, пристосуванні до умов життя,
праці, самореалізації. О. Куклін виз-
начає її як граничну індивідуальну, що
для кожної окремо взятої особистості
може виражатись у задоволенні її
внутрішніх потреб, підвищенні рівня
доходів, соціального статусу (Куклін,
2008, с. 198). Це дає підстави виокре-
мити внутрішню, що визначається
рівнем успішності навчання, та зовні-
шню професійну підготовку, яку
віддзеркалює рівень кваліфікації
фахівців, їх адаптованість до подаль-

шої життєдіяльності.
Взаємозв'язок професійної компе-

тентності та адаптації до умов життя,
самореалізації особистості характери-
зує рівень якості життя особистості. На
цьому наголошували науковці, лікарі-
практики, вивчаючи різні аспекти
проблеми: а) готовність особистості
до подальшої професійної діяльності
(О. Виговська, А. Линенко), профес-
ійно-творчий саморозвиток май-
бутніх фахівців (П. Кравчук, О. Лук,
Ю. Фокін) тощо. Професійна компе-
тентність, як вважають учені, торкаєть-
ся й іншого вектора – потреби
зміцнення професійного статусу
фахівців шляхом економічного реґу-
лювання молодіжної зайнятості; доко-
рінної реформи медичної галузі;
зміни трудової етики молодих людей
тощо. Цікавими, на наш погляд, є твер-
дження К. Роджерса ("Freedom to learn
for the 80's") про те, що реґуляторами
поведінки особистості є її спро-
можність рости, розвиватись і навча-
тися з опорою на власний досвід. На
його думку, неможливо змінити лю-
дину лише шляхом передачі їй гото-
вого досвіду, проте слід створити умо-
ви, за яких особистість буде розвива-
тися. Створення такого середовища
дослідник називає "полегшенням", а
модель, запропонована автором кни-
ги, отримала назву Person Centered
Approach – концентрація на особис-
тості (McLeod, 2019).

Критеріями професіоналізму май-
бутніх медичних працівників як показ-
ників професійної компетентності ви-
ступають: рівень професійних знань і
якостей; рівень "надпрофесійних"
знань та сформованих якостей; рівень
сформованості позитивної "Я-кон-
цепції"; прагнення до професійного
та кар'єрного зростання. Професійна
компетентність визначає ефективність
медичної практики фахівця, здатність
його до впровадження інновацій та
особистісного саморозвитку.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Основною умовою
розвитку особистості майбутнього
медичного працівника є переорієнта-
ція освітнього процесу ЗВМО з вузь-
ко-предметного характеру викладу і
вивчення навчальних дисциплін на
професійно зорієнтований з урахуван-
ням реальних потреб практики. Відпо-
відно до концептуальних положень
нормативно-правової бази щодо
євроінтеграції сучасний зміст освіти
набуває ознак багатокомпонентності,
включаючи не лише знання, а і спосо-
би практичної діяльності, творчий
досвід, ціннісні орієнтації особистості,
що забезпечують відповідний рівень
фахової компетентності. Таким чи-
ном, оновлення системи професійної
підготовки фахівців медичної галузі
нової формації потребує розвитку
професійної компетентності, належ-
ного професійного рівня, що, у свою

Рис. 2. Складники професійної компетентності майбутнього медичного працівника 
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чергу, слугують підвищенню ефектив-
ності адаптації до професійного сере-
довища, динаміки сучасних реалій.

У процесі формування професій-
ної компетентності особливу увагу
варто приділити спрямованості осо-
бистості майбутнього медичного пра-
цівника - мотиви, потреби й суспільні
вимоги, що є реґуляторами поведін-
ки, вибору ціннісних орієнтирів.
Підґрунтям професійної спрямова-
ності виступає інтерес з боку майбут-
нього медичного працівника до об-
раної професії, що відображається у
ставленні до колег, пацієнтів, адмініст-
рації медичного закладу, медичної
практики в цілому, прагненні самоос-
віти та самовдосконалення тощо.
Лише за таких умов можна стверджу-
вати про те, що професійна компе-
тентність буде сформована на належ-
ному рівні, що дасть змогу медично-
му працівнику якісно надавати ме-
дичні послуги.
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