
розвитку у студентів самостійного мислення, вміння вислуховувати і враховувати 
альтернативну точку зору, аргументовано висловлювати свою. За допомогою цього 
методу студенти мають можливість проявити й удосконалити аналітичні та 
оціночні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш 
раціональне рішення поставленої проблеми.

Будучи інтерактивним методом навчання, метод кейсів завоював позитивне 
ставлення з боку студентів, забезпечуючи освоєння теоретичних положень і 
оволодіння практичним використанням матеріалу; він впливав на 
професіоналізацію студентів, сприяв їх дорослішанню, формував інтерес і 
позитивну мотивацію по відношенню до навчання.
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Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І 
ФАРМАЦЕВТІВ ЯК ФАКТОР ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Статтю присвячено аналізу упровадження інноваційних технологій у  
процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів 
для росту їхньої конкурентоспроможності. Зауважено, що реалізується 
найважливіша вимога сучасної освіти -  формування у  суб’єктів освітнього
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процесу індивідуального стилю професійної діяльності для набуття рис, 
притаманних конкурентоспроможності, майбутнім конкурентоспроможним 
лікарем або фармацевтом. З ’ясовано, що запропоновані умови сприяють розвитку 
інтересу студентів до навчання та кваліфікованого оволодіння своєю професією
— для цього необхідною умовою є оволодіння професією на основі системи 
професійно орієнтованих знань; для формування у  студентів професійних умінь і 
якостей на рівні інновацій — для цього необхідною умовою є включення в 
професійно орієнтовану діяльність з метою розвитку професійних якостей і 
умінь; для формування конкурентоспроможності і компетентності в майбутніх 
фахівців медицини та фармації — для цього необхідною умовою є організація 
пізнавальної рефлексії. Показано основні напрями підвищення 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців лікарської та фармацевтичної 
галузей. Також автор підкреслює, що для підвищення конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців лікарняної та фармацевтичної сфер діяльності на ринку праці 
треба ґрунтуватися на зарубіжному досвіді інтеграції виробництва, освіти та 
науки. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у  процесі 
професійної підготовки можливо за умов: створення акмеологічного середовища в 
навчальному процесі; установлення діалогової взаємодії як основа співтворчості 
всіх учасників професійного процесу; залучення студентів до різноманітних видів 
професійної діяльності на основі використання квазі-ігрових та інтерактивних 
технологій навчання. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - 
формування в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю професійної 
діяльності для набуття рис конкурентоспроможності майбутнім фахівцем, щоб 
стати конкурентоспроможним професіоналом у  будь-якої сфери діяльності 
економіки

Ключові слова: конкурентоспроможні лікарі та фармацевти,
конкурентоспроможність, зарубіжний досвід, професійна підготовка, 
організаційно-педагогічні умови.

The article is focused on the introduction o f innovative technologies in the process 
o f professional and practical training offuture doctors and pharmaceutists to increase 
their competitiveness. It is defined by the author that for increasing the competitiveness 
o f students we must create special organizational and pedagogical conditions. These 
conditions exist for the development o f students' interest in learning fo r qualified mastery 
o f their profession - fo r this, a prerequisite is the development o f mastering a profession 
on the basis o f professionally oriented knowledge; fo r the formation o f students' 
professional skills and qualities at the level o f innovation - for this, a prerequisite is the 
inclusion in a professionally oriented activities in order to develop professional skills and 
abilities; for the formation o f competitiveness and competence o f future Health Care and 
Pharmacy specialists for this, a necessary condition is organization o f cognitive 
reflection. The main directions o f improving the competitiveness o f future medical and 
pharmacy specialists are covered. To create a model o f the formation process o f the 
future specialists' competitiveness like: creating acmeological environment in the 
training process; establishing conversational interaction as a basis fo r cooperation o f all 
participants in the process; introduction to professional activities o f quasi - game 
students and interactive technologies. So the most important requirement is implemented 
by the modern education-development the subjects o f the educational process o f an 
individual style in the professional activity fo r acquiring the features o f competitiveness
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by a future competitive specialist in order to become the competitive professional in any 
field o f Economy.

Key words: competitive doctors and pharmaceutists, competitiveness, foreign 
experience, organizational and pedagogical conditions, professional preparation.

Статья посвящена анализу внедрения инновационных технологий в процессе 
профессиональной подготовки будущих врачей и фармацевтов для роста их 
конкурентоспособности. Отмечается, что реализуется одно из важнейших 
требований современного образования - формирование у  субъектов 
образовательного процесса индивидуального стиля профессиональной 
деятельности для приобретения черт, присущих конкурентоспособности, 
будущим конкурентоспособным врачом или фармацевтом. Выяснено, что 
предлагаемые условия содействуют развитию интереса студентов к учёбе и 
квалифицированному овладению своей профессией - поэтому необходимым 
условием является овладение профессией на основе профессионально - 
ориентированных знаний; для формирования у  студентов профессиональных 
умений и качеств на уровне инноваций - необходимым условием является 
включение в профессионально - ориентированную деятельность с целью развития 
профессиональных качеств и умений; для формирования конкурентоспособности и 
компетентности у  будущих специалистов медицины и фармации - необходимым 
условием является организация познавательной рефлексии. Показаны основные 
направления повышения конкурентоспособности будущих специалистов врачебной 
и фармацевтической отраслей. Также, автор подчеркивает, что для повышения 
конкурентоспособности будущих специалистов медицинской и фармацевтической 
сфер деятельности на рынке труда нужно опираться на зарубежный опыт 
интеграции производства, образования и науки. Итак, втечение исследования 
установлено, что формирование конкурентоспособности будущих специалистов в 
процессе профессиональной подготовки возможно при условиях: создания
акмеологической среды в процессе обучения; установки диалогового 
взаимодействия как основы сотрудничества всех участников процесса; 
привлечения студентов к разнообразным видам профессиональной деятельности 
на основе использования форм квази-игровых и интерактивных технологий. Таким 
образом, возможно реализовать важнейшее требование современного 
образования - выработать индивидуальный стиль деятельности у  субъектов 
образовательного процесса для приобретения черт конкурентоспособности 
будущим специалистом, чтоб стать конкурентоспособным профессионалом в 
любой сфере деятельности экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособные врачи и фармацевты,
конкурентоспособность, зарубежный опыт, организационно - педагогические 
условия, профессиональная подготовка.

Постановка проблеми. Питання упровадження інноваційних технологій у 
процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів для 
росту їхньої конкурентоспроможності є надзвичайно актуальним, оскільки 
сучасний ринок праці потребує кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. 
Це вимагає від закладу вищої освіти інноваційної підготовки майбутнього 
молодого фахівця.

Фахівець сьогодення та майбуття повинен вільно володіти своєю професією, 
бути конкурентоспроможним на ринку праці, компетентним, здатним до
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ефективної праці на рівні світових стандартів, готовим до постійного професійного 
зростання, соціальної та професійної мобільності.

У сферах лікарняної та фармацевтичної галузей конкурентоспроможність, на 
наш погляд, є здатністю фахівця забезпечувати більший ступінь задоволення 
потреб і запитів споживачів. Майбутні фахівці у процесі професійної підготовки, 
повинні оволодіти своєю професією на належному рівні і знати, що їх 
конкурентоспроможність, головним чином, висловлюється
конкурентоспроможністю продукції та послуг, що визначає успіх їх ринкової 
діяльності.

Підготовка майбутніх конкурентоспроможних фахівців лікарської та 
фармацевтичної сфер до професійної діяльності передбачає формування 
конкурентоспроможності в світлі вивчення індивідуальності і творчої природи 
людини, особливостей індивідів у конкретних обставинах суспільного життя, вияву 
методів, впливів, надання допомоги індивідуумам у розв’язанні їхніх проблем.

Таким чином, навчання майбутніх конкурентоспроможних фахівців повинно 
відбуватися на основі використання інноваційних технологій, які є провідними 
чинникоми сучасної вищої освіти і базуються на зв’язку сфери освіти зі сферою 
праці.

Конкурентоспроможні ці фахівці, які орієнтують виробництво і послуги на 
запити споживачів і створюють своїх споживачів за допомогою прогресивних 
нововведень і отримують прибуток за рахунок задоволення їхніх потреб і запитів.

Для професійній підготовці конкурентоспроможних майбутніх фахівців 
лікарської та фармацевтичної галузей України у складній соціально-економічній 
ситуації притаманні постійні пошуки способів удосконалення та розвитку системи 
сучасної освіти і вивчення практичного досвіду функціонування європейської 
моделі освіти.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Проблема 
конкурентоспроможності в процесі професійної підготовки висвітлюється у межах 
психології, педагогіки, філософії, соціології, економіки і розуміється як процес 
руху особистості у суспільстві у працях К. Роджерса, Л. Мітіної, Д. Котікової, Е. 
Зеєра, В. Мєзінова, О. Романовської, Ю. Завалевського, Ж. Шуткіної та інших. 
Конкурентоспроможність зумовлюється високим рівнем професійних знань, 
володінням професійними уміннями та прийомами, ефективністю та якістю її 
застосування у виконанні професійних завдань.

Конкуренція визначається як продуктивна взаємодія суб'єктів, діяльність 
яких пов'язана однією метою, досягнення якої можливе одним із конкурентів на 
ринку праці і послуг. А конкурентоспроможність є природними потягами людини 
до самоактуалізації і самопрезентації. Таким чином, конкурентоспроможним 
можна вважати фахівця, який усвідомлює через рефлексію необхідність постійного 
самонавчання, який має бути організованим, діловитим, комунікаційним, уміти 
доводити усі професійні справи до кінця, володіти знаннями іноземних мов, 
комп'ютера та споріднених дисциплін і вміти застосовувати міцні знання на 
практиці.

Питання формування професійної конкурентоспроможності майбутніх 
фахівців лікарської та фармацевтичної галузей є надзвичайно актуальним, оскільки 
сучасний ринок праці потребує кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. 
Вони повинні бути здатні до сприйняття та використання на праці нових наукових 
ідей, методів сучасного виробництва. Все це вимагає від вищого навчального
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закладу підготовки конкурентоспроможного молодого фахівця. Процес 
професійного сучасного навчання має вирішувати завдання стосовно забезпечення 
людини конкурентоспроможною професією. Знання, досвіди, цінності та здібності 
особистості є характеристикою окремої людини і виявляється у результатах її 
діяльності. Сучасній галузі потрібен фахівець, який здатен максимально 
використовувати свій потенціал, виявляти гнучкість, конкурентоспроможність. 
Основним показником рівня кваліфікації будь-якого сучасного фахівця є його 
фахова поінформованість.

Проблема фахової поінформованості розглядалася у працях педагогів, 
менеджерів освіти таких науковців як Є.Зєєра, В. Сліпчука, І. Бобкової, Л. 
Варлахової, О. Романовської. Дослідники підкреслюють, що під час підготовки 
фахівців треба чітко уявляти, чим характеризується їх професійна 
поінформованість — володіння нормативами та знаннями необхідними для 
виконання професійної роботи. Отже, конкурентоспроможність включає єдність 
теоретичної та практичної готовності майбутнього фахівця до професійної 
діяльності, забезпечує її ефективне виконання і вирішення проблем різної 
складності на основі знань і досвіду.

Професійна конкурентоспроможність майбутніх фахівців будь-якої галузі 
має багато складових і становить єдину систему теоретичної, методичної та 
практичної підготовки до професійної діяльності, що здійснюється через 
оволодіння професійними знаннями та уміннями.

Конкурентоспроможні фахівці повинні вміти вести ділову розмову, яка 
спрямована на спілкування з клієнтами та колегами — спілкування та вміння 
реалізовувати ці знання на практиці є надзвичайно важливою потребою 
конкурентоздатного фахівця лікарської та фармацевтичної галузей.

У майбутнього фахівця повинні бути сформовані знання про особливості, 
принципи, сутність, етапи та механізми професійного спілкування. Під час 
професійної діяльності фахівець вирішує різноманітні проблеми.

Л. Дудко [3, с. 18] представляє значення конкурентоспроможності фахівця на 
зовнішньому та внутрішньому ринку праці. Конкурентоспроможність фахівця, на її 
погляд, на зовнішньому ринку праці — це сукупність характеристик, що визначає 
порівняльні позиції конкретного робітника на цьому ринку, які дають йому 
можливість претендувати на здобуття певних вакансій.

На мій погляд, основною ознакою конкурентоспроможності є потреба в 
самореалізації, самоутвердженні завдяки реалізації усіх здібностей, талантів. 
Людині притаманне намагання до самовдосконалення для досягнення визначних 
цілей, володіння свободою вибору, розроблення індивідуального стилю життя. Так, 
К.Роджерс [7, 27] довів, що людині притаманна тенденція розвивати свої здібності, 
щоб зберегти та розвинути особистість. Людина сама себе обирає. У людини є 
здатність розвивати своє прагнення до ініціативи, утвердити себе як особистість, 
конкурентоспроможного фахівця.

Упровадженню інновацій у вищій школі для підвищення 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на внутрішньому і світовому ринках 
праці допоможе досвід зарубіжних колег.

Дослідженню питань, пов’язаних зі шляхами професійної підготовки 
фахівців, присвячені праці Сюзан Бренан та Келсі Шилі, які особливу увагу 
звертають на зарубіжний досвід інтеграції освіти, науки та бізнесу, що успішно 
реалізується в багатьох країнах (США, Великобританія, Канада, Австралія; Японія,

263



Китай, Південна Корея; Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди тощо). Цей 
досвід довів свою ефективність, оскільки інтеграція є не тільки вдалою моделлю 
підготовки конкурентоспроможного фахівця, а й каналом впровадження в сферу 
бізнесу, що сприяє розвитку конкурентоздатності майбутнього працівника. Так 
дана модель в американському типі інтеграції базується на основі дослідницьких 
університетів, що представляють собою освітній центр, де майбутні фахівці 
набувають знань, а держава й економіка отримують конкурентоспроможну робочу 
силу; в японському типі інтеграції переважну частину дослідницької діяльності 
виконують наукові та дослідницькі інститути, а університети здійснюють освітню 
діяльність.

Конкурентоспроможний фахівець системи охорони здоров’я та фармації 
повинен бути впевненим в своїх силах, щоб витримати конкуренцію і протистояти 
конкурентам на ринку праці.

Формування завдання дослідження: полягає у визначенні організаційно- 
педагогічних умов, які будуть сприяти упровадженню інноваційних технологій у 
процесі практичної та професійної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів для 
росту їхньої конкурентоспроможності та аналізі процесу формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців лікарської та фармацевтичної 
галузей, що спирається на створення таких педагогічних умов, які є передумовою 
успіху на Світовому ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Важливим кроком у формуванні 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця у лікарській та фармацевтичний 
галузях є створення таких педагогічних умов у процесі професійної підготовки, за 
яких майбутні професіонали вмітимуть виявляти високі знання, вміння і навички у 
професійної діяльності.

Сутність поняття «умова» визначається як необхідна обставина, що 
уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь, або сприяє чомусь [2, 
с. 1506]. А «обставина» характеризується як сукупність умов, за яких що-небудь 
відбувається [2, с.818]. Також використовують поняття «фактор» як умову, 
рушійну силу будь-якого процесу, явища; чинник

[2, с.1568]. У дослідженні явищем є процес професійної підготовки 
майбутніх конкурентоспроможних фахівців у будь-якої галузі, який залежить від 
певних умов, чинників, які є причиною -  явищем, що породжує інше явище та 
визначає його характер [2, с.1601], є приводом для певних дій, спонукою, мотивом, 
які зумовлюють певні вчинки [2, с.1140].

Педагогічними умовами вважають обставини, що сприяють розвитку 
навчально-виховного процесу, та які визначають як комплекс засобів для якісного 
здійснення навчально-виховного процесу. Для підвищення якості освіти є 
необхідним користуватися компетентнісним підходом, який означає практичне 
здійснення зв’язку сфери освіти зі сферою праці.

Компетентнісний підхід сприяє практичній діяльності студентів на основі 
накопичених знаннь, навичок, умінь, які вони набули у вищих закладах. Отже, в 
процесі реалізації компетентнісного підходу знання спрямовуються на 
вдосконалення загальногалузевих компетентностей особистості, що сприяє 
підвищенню рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців.
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Знання повинні набуватися тільки у культурному середовищі, що сприяє 
створенню інтелектуальних цінностей і суспільство отримує компетентних 
фахівців — які і стають конкурентоспроможними.

Перед викладачами стоїть вимога створити такі педагогічні умови 
підготовчого процесу для студентів, за яких вони вмітимуть виявляти вміння та 
знання у виконанні професійної діяльності, і це буде крок у визначенні певного 
рівня професійної компетентності майбутнього фахівця.

Питання про педагогічні умови розглядається у працях різних вчених. Так, 
А.М. Алексюк, А.А. Аюрзанайн, П.І. Підкасистий під педагогічними умовами 
розуміють чинники, що впливають на процес досягнення мети, при цьому 
поділяють їх на:

а) зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки 
навчального процесу; місце навчання, приміщення; клімат тощо;

б) внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан 
здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [7, с.4].

Сучасні вимоги ринку потребують виокремлення таких педагогічних умов, 
які сприятимуть підвищенню якості професійної підготовки майбутніх 
конкурентоспроможних фахівців до використання інтерактивних технологій.

Першою педагогічною умовою є мотивація діяльності для досягнення 
конкретної мети та забезпечення її якості в освітній галузі.

Другою педагогічною умовою є спрямованість професійної діяльності, що є 
усвідомленням прагнення до самовдосконалення.

Третьою умовою є використання інтерактивних технологій у ході 
проведення занять, які є важливою рисою підготовки майбутніх фахівців до 
використання цих же технологій у медичній та фармацевтичній галузях у 
професійній діяльності.

Застосування інтерактивних ігрових технологій у вищій школі формує у 
студентів уявлення про майбутню професійну діяльність, її когнітивно- 
функціональне заповнення і динамічний розвиток, набуття рис 
конкурентоспроможності майбутніми працівниками для будь-якої професійної 
галузі, проблемно-професійного досвіду в прийнятті рішень.

Поняття «гра» розуміється як заняття, яке підпорядковане сукупності правил 
і прийомів або базується на певних умовах, що розкриває її процесуальний зміст. 
Багатогранність ігрової діяльності, яка виховує, розвиває та концентрується на 
конкретній меті, полягає у збагаченні особи знаннями, уміннями, досвідом та є 
процесом опанування знань, набуття навичок, умінь виконувати певні дії [2, с.706].

Уважається, що перші ігри дорослих людей були військовими іграми, а гра в 
шахи є попередником сучасних імітаційних ігор.

Застосування ігор як засобу навчання бере початок із давнини -  із 
змагальних навчально-виховних занять у Афінах (VI -  IV ст. до н.е.) В епоху 
Відродження і реформації Т. Кампанелла та Ф.Рабле пропагували принцип ігрового 
навчання для опанування учнями основ наук.

Активні ігрові методи навчання можна назвати засобом повернення в освіту 
«олюднених знань», чому надав великого значення В. Сухомлинський.

Зміст навчальних дисциплін, які вивчаються у вищій школі, є відстороненим 
від особистості майбутнього фахівця. У процесі гри студент виявляє наукову 
модель теорії професійної діяльності, що перетворює її в освітню імітаційну 
модель. У процесі гри студент діє, пізнаючи межу між реальністю та умовністю,
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засвоює професійні дії, що допомагає йому в формуванні професійної 
компетентності.

За ігровою методикою є дидактичні ігри: імітаційні: аналіз конкретних 
ситуацій, логічно-розумові, креативно-пізнавальні, куди відносяться «Брейн-ринг», 
«Зіпсований телефон», «Мозковий штурм», та рольові ігри: ситуативно-сюжетні, 
симулятивно-ігрові, організаційно-діяльні та професійно-комунікативні ситуації.

Ставлення і формування комунікативної компетентності студентів 
позитивно впливає на професійний рівень майбутніх фахівців, їхню творчу 
самореалізацію, удосконалення їх діяльності, що є необхідним для майбутніх 
фахівців для орієнтації в усіх сферах економіки, для цього і використовуються 
інтерактивні методи навчання: дебати, дискусії, проектні методи, ділові ігри.

Для реалізації використання дидактичних та рольових ігор розробляються 
методичні розробки симулятивно-ігрових вправ та сценарії ігор, ігрове 
проектування. При цьому застосуються таблиці, бланки, маркери, фліпчарт, дошка, 
кольорова крейда, роздатковий матеріал та технічні засоби навчання.

До технічних засобів навчання належать:
□ технології мультімедіа, які враховують індивідуальні особливості 

студентів і сприяють підвищенню їх мотивації;
□ технології створення презентацій, які надають можливість 

організувати контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів;
□ технології гіпертекстового подання інформації, які надають 

структуровану інформацію різних типів;
□ технології відеоконференцзв’язку, які реалізують обмін інформацією 

між людьми, об’єднаними загальними інтересами;
□ технології, що використовують інтерактивне устаткування (електронні 

дошки), які відповідають всім якостям шкільної дошки, мають ширші можливості 
графічного коментування екранних зображень та дозволяють контролювати всіх, 
хто навчається, одночасно -  створюються нові мотиваційні передумови до учіння.

Електронні дошки допомагають вести навчання, побудоване на діалозі - 
створюється емоційний фон за допомогою викладача для того, щоб студент у 
життєвій ситуації міг самостійно здійснити вибір поведінки та самостійно діяти 
згідно з яким-небудь ускладненням.

Здійснюючи психолого-педагогічну підтримку, педагог повинен 
орієнтуватися на прийоми розвитку особистісних і професійних компетенцій 
студента та його комунікативну культуру. Роль викладача полягає в тому, щоб 
запропонувати такі навчальні ситуації, які є професійно-цінними для студента, 
оскільки мають професійне спрямування, задовольняють пізнавальний інтерес 
студента й водночас надають йому змогу розкрити і реалізувати їхню професійну 
компетентність. У симуляційно-ігрових ситуаціях студенти асоціюють себе з 
певною особою, роль якої вони виконують, ставлячи себе на її місце в певних 
обставинах, що збагачує їхній життєвий досвід, допомагає набути практичних 
навичок з фаху, які стимулювали б студентів до усвідомленого засвоєння знань та 
творчого застосування набутих навичок і умінь.

Водночас усі ігрові технології передбачають інтерактивну взаємодію її 
учасників і потребують застосування ігрового проектування як ще однієї 
«інтерактивної дидактичної технології підготовки фахівців» [6, с.63]. Усі
інтерактивні ігри мотивують навчання студентів та сприяють їх професійному 
розвитку інтегрувати здобуті здібності та навички на практиці. Саме так навчання
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за допомогою інтерактивних ігор супроводжується процесом «присвоєння знань» і 
майбутні фахівці стають конукрентноспроможними для професійної діяльності у 
будь-якої галузі економіки.

Висновки з цього дослідження та перспективи:
Таким чином, для ефективного упровадження інноваційних технологій у 

процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів для 
росту їхньої конкурентоспроможності є необхідним упровадження таких 
педагогічних умов у процесі професійної підготовки, які сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців медичної та фармацевтичної сфер на 
ринках праці -  факторів, що визначаються й усвідомлюються учасниками 
педагогічної взаємодії, реалізуються в навчально-виховному процесі закладу вищої 
освіти:

- мотиваційних;
- професійної спрямованості;
- використання на навчальних заняттях інтерактивних технологій.
Неперервну професійну підготовку фахівців системи охорони здоров’я та

фармації розглянуто як педагогічну систему, що являє собою єдність її мети, 
змісту, форм і методів формування професійних знань майбутнього фахівця 
медичного та фармацевтичного профілів з урахуванням соціально-економічних, 
теоретичних і практичних факторів, специфіки професійної діяльності.

Використання зазначених технологій, методів і форм щодо формування 
конкурентоспроможності майбутніх молодих спеціалістів для медичної та 
фармацевтичної галузей, урахування етапів формування даного утворення, 
організаційно-педагогічних умов, на мій погляд, має величезний вплив на якість і 
результативність цього процесу.

Отже, у ході дослідження встановлено, що формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки 
можливе за умов:

- створення акмеологічного середовища, що забезпечує актуалізацію 
творчого потенціалу студентів як передумови саморозвитку та самовдосконалення 
для професійного зростання й успішної самореалізації в майбутній професійній 
діяльності;

- установлення діалогової взаємодії як основа співробітництва та 
співтворчості всіх учасників професійного процесу з метою формування 
особистісних професійно значущих якостей майбутніх молодих спеціалістів 
медичної та фармацевтичної галузей як конкурентоспроможних фахівців;

- залучення студентів до різноманітних видів професійної діяльності на 
основі використання форм і методів контекстного навчання, що здійснює 
рефлексію формування особистості конкурентоздатного фахівця медичної та 
фармацевтичної галузей під час професійної підготовки.

Таким чином, організація професійної підготовки майбутніх фахівців стає 
джерелом формування саме конкурентоспроможного майбутнього молодого 
фахівця лікарської та фармацевтичної сфер, який уміє спілкуватися, обмінюватися 
інформацією різного роду й збагачувати свій досвід, мати систему професійних 
цінностей, досягати найбільших висот професіоналізму тощо.
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УДК 378.147.091
Мороховець Г.Ю., Островська Л.Й., Пурденко Т.Й., Бичко М.В. 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СХЕМ 

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ

Структурно-узагальнюючі схеми активно використовуються вчителями, 
викладачами, авторами підручників. Їх застосування в вищій школі нині є 
важливою методичною проблемою. Як показує досвід, використання структурно- 
узагальнюючих схем може сприяти підвищенню пізнавальної активності 
студентів, тому можна говорити, що дослідження методики їх використання
має велике практичне значення........

Ключові слова: структурно-узагальнюючі схеми, наочність, структурно- 
функціональні з в ’язки, медичний навчальний заклад.

Structure-generalizing schemes are actively used by teachers, professors, authors 
o f textbooks. Their use in universities is a very important problem nowadays. The use o f 
structure-generalazing schemes can increase students’ interest in activities, that is why 
we contend that studying the methods o f their use has a significant practical meaning.

Key words: structure-generalazing schemes, visibility, structure-functional 
connections, medical university.

Структурно-обобщающие схемы активно используются учителями, 
преподавателями, авторами учебников. Их применение в высшей школе в 
настоящее время является важной методической проблемой. Как показывает 
опыт, использование структурно-обобщающих схем может способствовать 
повышению познавательной активности студентов, поэтому исследования
методики их использования имеет большое практическое значение........

Ключевые слова: структурно-обобщающие схемы, наглядность,
структурно-функциональные связи, медицинское учебное заведение.

На зміну догматичному навчанню прийшло пояснювально-ілюстративне. 
Одним із його проявів є структурно-узагальнюючі таблиці. Створення обмеженої 
кількості компонентів, за допомогою яких можна формувати графічне зображення 
схем і таблиць практично будь-якого типу й складності, дозволяє уніфікувати 
структурно-узагальнюючі таблиці не тільки в межах однієї розрахункової або
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