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Розвиток, добробут та місце кожної країни в міжнародному співто-
варистві в основному визначають три складові: рівень економіки, стан ро-
звитку інституту політики та стан освіти і науки в державі. Ці складові вза-
ємопов'язані та взаємозалежні. З перспективою на майбутнє кожна нація, 
щоб не випасти зі світового еволюційного процесу, зобов’язана турбува-
тися про виховання творчої еліти. 

Сучасний стан розвитку вищої медичної освіти України висуває під-
вищені вимоги до професійної обізнаненості фахівців у галузі охорони здо-
ров’я, що визначається як найважливіший чинник реформування системи 
охорони здоров’я. із загальними вимогами до лікаря, який би міг постри-
яти у потребах індивідуума, так і спільноти в цілому, збільшуються вимоги 
до навчальних медичних закладів щодо постійного вдосконалення профе-
сійної освіти. Важливо наголости, що рівень державної підтримки цих ін-
ституцій передусім повинен напряму пов’язуватися з якістю підготовки 
спеціалістів, а саме їхньою соціальною значимістю. 
 Нинішній стан розвитку вищої медичної освіти слід зазначити, що харак-
теризується системними змінами, які зумовлені: – динамічними змінами у 
вітчизняній охороні здоров’я, а також соціальними, економічними, етич-
ними, правовими особливостями діяльності суб’єктів системи охорони здо-
ров’я в Україні; 

 – сучасними вимогами до рівня якості у галузі освіти;  
– масштабністю й темпами перетворення у світі у сфері накопи-

чення, передачі, використання інформації з питань медичної науки і прак-
тики;  

– інтенсифікацією міжнародного співробітництва у сфері медичної 
освіти: єдині системи оцінювання, обмін знаннями, створення інтерактив-
них мереж, мобільність студентів, викладачів і фахівців охорони здоров’я; 
– створенням нових форм навчального середовища, безперервного 

професійного розвитку лікарів, починаючи від засобів дистанційної 
освіти і закінчуючи повноцінними «віртуальними» освітніми компле-
ксами [1]. 

 Початок ХХІ століття пріоритетними для медичного працівника ви-
значає такі показники, як: активність і компетентність; уміння ефективно 
працювати в групі, тобто працювати спільно, знаходити загальну позицію 
шляхом компромісів; здатність передбачати і реалізувати найближчі і до-
вготривалі, прямі і непрямі результати своїх професійних дій, творче від-
ношення до справи, бажання і уміння оцінювати результати своєї праці з 
погляду суспільного замовлення. Аналізуючи впровадження педагогічних 
ідей Олександра Олександровича Богомольця в сучасну систему медичної 
підготовки, то можна стверджувати. 

З основних складових професійної підготовки сучасного лікаря має 
стати навчальний процес, орієнтований на пацієнта. У центрі всієї сучасної 
медичної освіти постає людина, і не тільки як носій окремих морфологічних 



структур, фізіологічних процесів, дій і психічних типів поведінки, їх відхи-
лень, а в усій цілісності. Навчання, орієнтоване на пацієнта, – це не лише 
практична освіта під час безпосередньої взаємодії з хворими, це фор-
мування пацієнтоорієнтованої позиції, яка визначає подальшу професійну 
діяльність у галузі медицини [2]. 

Сучасна вища медична освіта є необхідною складовою підготовки 
майбутнього медичного працівника. Для формування в студентів про-
фесійних знань і навичок. Одним із напрямків навчального процесу в 
медичному ЗВО являється формування особистості лікаря, який уміє 
сприймати необхідну інформацію,а також самостійно здобувати та викори-
стовувати її на практиці, професійно розв’язувати складні клінічні зав-
дання. 

Інтитут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук 
України продовжує і збагачує традицію О. О. Богомольця. 

В Інституті працюють п’ять наукових шкіл: 
• молекулярні механізми основних життєвих процесів; 
• механізми регуляції функціональних систем організму в 

фізіологічних та патологічних умовах; 
• фізіологія центральної та вегетативної нервової системи; 
• нервово-м’язова фізіологія; 
• патофізіологія серцево-судинної системи. 
Визнання медичної етики як головної складової підготовки фахівця 

вимагає від лікаря постійної ретельної роботи над собою не лише у про-
фесійному, а й у моральному плані. На нашу думку, етична підготовка і 
виховання на принципах професійної честі, гуманізму, людської порядно-
сті та відповідальності передбачає врахування гендерних особливостей у 
навчально-виховному процесі вищої медичної школи. Сучасні педагоги за-
значають, що лікар, який оволодів професійно орієнтованою діяльністю і 
відповідною до неї системою знань на етапі здобуття вищої освіти, повинен 
самостійно навчатися із оптимальним поєднанням навчальної, професійно-
практичної і наукової діяльності в умовах безперервної освіти. Зараз у ста-
ндартах Всесвітньої Федерації медичної освіти термін «безперервна меди-
чна освіта» замінений на «безперервний фаховий розвиток». Безперерв-
ний фаховий розвиток в умовах сьогодення є професійним обов’язком ко-
жного лікаря та головною передумовою підвищення якості вищої медичної 
освіти у цілому. Саме процес оновлення освіти у медицині має спрямову-
ватися на поєднання трьох органічно пов’язаних складників: держави, ви-
щого навчального медичного закладу та лікаря. Лише таке поєднання за-
безпечить виконання головного завдання вищої медичної школи: підгото-
вки та формування фахівця високого ґатунку, котрий може реалізувати 
свої знання на практиці [3]. Перехід освітньої теорії у практику, непере-
рвна освіта та саморозвиток і самовдосконалення студентів стали провід-
ними невід’ємними складовими моделі професійної підготовки лікаря ХХІ 
століття. С.Максименко безперервну медичну освіту трактує як навчання, 
яке здійснюється особою після того, як вона закінчила базовий медичний 
заклад або після спеціалізації і сприяє підвищенню компетентності фахівця 
[4]. 

Відповідно до тенденцій розвитку сучасної педагогічної науки до-
зволить більш професійно формувати молоде покоління, що сприятимуть 
інноваційним шляхам розвитку національної освіти і науки. 
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БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ 

У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ В МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 

Юдіна К.Є. 
Українська медична стоматологічна академія 

Вивчення теоретико-методологічних основ становлення професій-
ної компетентності майбутніх стоматологів під час їх підготовки у вищих 
медичних навчальних закладах України належить до значущих проблем, 
без врегулювання якої неможливо налагодити навчально-виховний про-
цес в нинішніх обставинах. Це породжене впливом ряду аспектів, перш за 
все, потребою перетворення вітчизняної системи освіти та наближення її 
до міжнародних стандартів. Втім це потребує вирішення низки завдань; 
особливо, ефективність вирішення вищевказаної проблеми обумовлюється 
від якості теоретичних і методологічних основ, визначення концепції і та-
ктики її виконання. Відповідно до цього, виникає доцільність розробки 
концепції формування базової компетентності майбутніх стоматологів, як 
системи поглядів, що характеризує певний спосіб пояснення та розгляду 
явищ, що передбачає провідну ідею даного дослідження і його головні по-
ложення. 

Базові компетентності студентів-стоматологів – це структурно кла-
сифіковані комплекси здатностей майбутніх стоматологів застосовувати 
знання, уміння і навички якості особистості, які служать певною стандар-
тизованою основою для відображення специфіки й забезпечення якості 
виконання професійних завдань стоматологів і орієнтують на освіту про-
тягом життя.  

Відповідно до класифікації базових компетентностей запропонова-
них Н. Бібік, О. Благій, М. Василенко, Л. Ващенко, А. Вовканич, М. Гри-
ньовою, М. Дутчак, О. Ждановою, О. Локшина, О. Марченко, С. Новопись-
менним, О. Овчарук, С. Страшко, Л. Сущенко та ін.. виділяють: дослід-
ницько-аналітичні, технологічні, організаційні, управлінські, інформа-
ційно-комунікаційні та здоров’язбережувальні компетентності. 

Згідно результатів дослідження фундаментальних (базових) компе-
тентностей особистості ХХІ ст., які у своєму звіті за 2017 рік подає відома 


