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Висвітлено розуміння здобувачами вищої медичної освіти 3-6 курсів soft skills, які знадобляться їм для самореа-
лізації в професії. Особлива увага прикута до медіаграмотності як сучасної складової ефективної освіти. 
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The article highlights the understanding of soft skills by applicants for higher medical education 3-6 courses, which they 
will need for self-realization in the profession. Particular attention is paid to media literacy as a modern component of 
effective education 
Key words: media literacy, soft skills, medical education, competence-oriented approach. 

Актуальність. У сучасних умовах освітнього простору невідʼємною складовою навчального процесу став ком-
петентнісно орієнтований підхід [1]. Цей принцип навчання базується на переорієнтації освітньої системи з на-
дання знань і опанування вмінь і навичок до формування компетентних особистостей, здатних використовувати 
набутий досвід в умовах, що швидко змінюються, спроможних до самонавчання впродовж усього життя. Поняття 
"компетентності" виходить за межі традиційної схеми "знання-уміння-навички» і передбачає здатність спеціаліста 
певної сфери діяльності використовувати в конкретній ситуації знання й уміння, навчальний і життєвий досвід, 
оволодіння методами пошуку й обробки необхідної інформації, бачити проблеми і способи їх розв’язання, само-
ефективність, а також розуміння необхідності навчатися впродовж усього життя.  

Для будь-якої галузі чи професії є певний перелік необхідних навичок, які претендент мусить опанувати в про-
цесі навчання й розвивати в професійній діяльності. Ці навички зазвичай поділяють на жорсткі навички – hard 
skills і м’які (гнучкі) навички – soft skills. У цій статті ми розглянемо hard skills і soft skills у вищій медичній освіті, зо-
середившись на важливості розуміння й розвитку основних м’яких навичок. 

Hard skills — це конкретні навички, які можна визначити й виміряти, вони також визначаються як здібності або 
знання, необхідні для виконання конкретних завдань. Цим навичкам приділяється найбільше уваги при засвоєнні 
навчальної програми, їх відпрацьовують у симуляційних класах, тренінгових центрах чи біля ліжка хворого. На-
приклад, у сфері медицини/ педіатрії роботодавці зацікавлені в компетентних кандидатах на посаду лікаря, які 
володіють специфічними технічними навичками й уміннями: розуміння патофізіології, контроль за життєво важли-
вими показниками, уведення медичних препаратів, катетеризація, аналіз ЕКГ, виконання дефібриляції й первин-
ної хірургічної обробки ран, постановка назогастрального зонда тощо. 

Для кожної професії охорони здоров’я визначено певні hard skills, які здобувачі освіти опановують під час на-
вчання в університеті, а оцінюються вони впродовж усього терміну навчання. Завершальним контролем знань і 
вмінь здобувачів освіти став об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який оцінює готовність ви-
пускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстру-
вання практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі та про-
водиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти [3]. Однак слід зазначити, що при працевлаштуванні по-
тенційних робітників для обраної професії охорони здоров’я hard skills, або технічні навички, не є єдиними факто-
рами, які оцінюються роботодавцями й забезпечують успішне зростання в професійній сфері.  

Що таке soft skills у професіях лікар і педіатр? 
«Soft skills» – «м’які, соціальні та навички успішності» охоплюють навички комунікації, лідерство, відповідаль-

ність, уміння працювати в критичних умовах, залагоджувати конфлікти, працювати в команді, керувати своїм ча-
сом, самостійно приймати рішення, критично мислити. «М’які» навички, або особистісні навички, важче виміряти, 
але вони не менш важливі, ніж технічні навички, зокрема при проведенні опитування пацієнта та для досягнення 
комплаєнсу між пацієнтом і лікарем. Особливо гостро це стосується педіатрів, де між пацієнтом і лікарем завжди 
знаходиться одна або дві додаткові ланки у вигляді батьків і бабусь. Тому досягнення позитивного результату в 
лікуванні переважно залежить від комунікативних навичок медичного працівника. До особистісних навичок нале-
жать: 

 організаційні (тайм-менеджмент, управління фінансами й організація простору); 
 комунікативні (управління конфліктами, командоутворення, нетворкінг, уміння спілкуватись); 
 життєві (стресостійкість, гнучкість, адаптивність і емоційна стабільність, емпатія); 
 когнітивні й інформаційні (креативність, логіка, менеджмент знань та інформації);  
 мовні (володіння рідною й іноземними мовами); 
 технічні й медіа (медіаграмотність, письменницькі навички). 

Безумовно, є додаткові бажані особистісні навички, але ці – одні з найпопулярніших під час роботи в сфері 
охорони здоров’я. З усіх навичок, згаданих вище, уміння ефективно спілкуватися є однією з найважливіших нави-
чок у сфері охорони здоров’я. Уміння слухати, розуміти й чітко пояснювати пацієнтам і особам, які їх доглядають, 
або опікунам, покращує здатність реалізувати ефективний та індивідуальний підхід у лікуванні. Чітке спілкування з 
членами команди й між колегами також життєво важливе для сприяння успішній співпраці на робочому місці [4]. 

 «М’які» навички часто впливають на те, як пацієнти оцінюють свій загальний досвід під час відвідування ме-
дичного закладу. Оскільки вони перебувають у різноманітних установах охорони здоров’я, «м’які» навички часто 
стають першим аспектом у роботі з пацієнтом і нерідко – визначальним. Погляд або оцінку задоволеності пацієн-
та після відвідування медичних установ часто фіксують за допомогою опитувань (Чи ставилися до вас із повагою 
та гідністю? Чи всі процедури були пояснені вам так, щоб ви могли чітко зрозуміти? Наскільки добре працювали 
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співробітники? ). Відповіді пацієнтів на ці запитання дозволяють роботодавцям оцінити, чи задовольняються по-
треби пацієнтів, і визначити сфери для покращення якості. Ці типи запитань відображаються у здатності члена 
команди охорони здоров’я продемонструвати належне використання своїх «м’яких» навичок. В Україні це широко 
використовується в приватних закладах охорони здоров’я. Не слід забувати, що більшість випускників медичних 
вишів планують пов’язати своє майбутнє з приватною медичною практикою або надійно закріпитися в державно-
му секторі [2]. Отже, потрібно розвивати soft skills у медичних університетах і коледжах. Деякі з них фігурують у 
переліку загальних компетентностей освітніх програм, але немає інструмента для остаточного вимірювання рівня 
володіння цими навичками, та й удосконалюються вони впродовж усього життя. Саме тому покращення комуніка-
тивних і медіанавичок актуальне і для здобувачів освіти, і для фахівців галузі охорони здоров’я [5].  

У червні 2021 р. Мінцифра запустила Цифрограм для медичних працівників. Цей тест розроблений на основі 
європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1, а саме – Рамки цифрової 
компетентності для громадян України. Серед іншого, у цьому ресурсі велика увага приділена медіаграмотності 
медичних працівників. Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативу Президента України і працює над 
тим, щоб курси з медіаграмотності ввійшли до базових освітніх програм. 

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене і водночас критичне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі, 
приватному спілкуванні тощо. Також мова йде про навички з інформаційної й медійної грамотності.  

Медіаграмотність — сукупність знань, навичок і вмінь, що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати 
і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. Окрім того, медіаграмотність передбачає вміння 
розуміти й аналізувати, як медіа функціонують у суспільстві та який вплив вони мають. Бути медіаграмотним 
означає бути спроможним знайти те, що шукаєш, вибрати те, що потрібно, і визначити, наскільки надійною є ця 
інформація. Бути медіаграмотним означає бути здатним оптимально використовувати відповідну інформацію, 
зберігаючи її розумно, і ділитися нею з іншими [5].  

Пандемія COVID-19 і запровадження дистанційної освіти перевели більшість сфер освітньої діяльності в меді-
апростір інтернету. Це стало запорукою зниження захворюваності, але й висвітлило проблему для здобувачів 
освіти знайти якісну перевірену інформацію в безмежному просторі глобальної павутини.  

Метою нашого дослідження стало встановлення рівня медіаграмотності й оволодіння “soft skills” серед здобу-
вачів медичної освіти 3-6 курсів за спеціальностями «222 Медицина» і «228 Педіатрія». 

Матеріали й методи. Нами розроблено анкету й проведено опитування 103 здобувачів вищої медичної освіти. 
Анкета включала запитання, що стосувалися медіаграмотності й володіння «soft skills» із точки зору самооцінки 
студентів.  

Результати й обговорення. За даними опитування, переважна більшість опитаних – 71,8% (74 респонденти) – 
вважають себе медіаграмотними, хоча тільки 35,9% опитаних відносять можливість визначити надійність джере-
ла інформації до медіаграмотності. Саме це є причиною використання студентами в підготовці до занять не дже-
рел доказової медицини, а випадкових сайтів, які пропонує пошукова система, – 42,7% респондентів. Лише 23 ре-
спонденти використовують для пошуку матеріали наукометричної бази Pubmed. Переважна більшість студентів – 
92,2% (95) – віддає перевагу підручникам, але 88,3% опитаних відчувають нестачу надійних медіаресурсів для 
здобувачів вищої медичної освіти українською мовою. І тільки третина опитаних використовує іноземні ресурси 
для підготовки до занять. До особливо корисних «soft skills» для майбутньої професії здобувачі освіти віднесли 
стресостійкість – понад 80% і управління конфліктами – 71%, ці ж навички майбутні лікарі та педіатри хотіли б по-
кращити для особистого розвитку, додавши до переліченого вище ще й тайм-менеджмент і селф-брендинг – 45 і 
31% відповідно. 

Ураховуючи результати опитування, можна дійти висновків, що сучасні здобувачі вищої медичної освіти ма-
ють доступ до величезної кількості інформації, що є у всесвітній мережі, але не завжди вміло нею користуються, 
оскільки, вважаючи себе медіаграмотними, майже ніколи не перевіряють надійність джерела інформації, а в бі-
льшості випадків не знають, як це зробити. У сучасних освітньо-професійних програмах є «soft skills», які необхід-
ні для майбутнього професіонала в галузі медицини, але недосконало прописані механізми їх напрацювання. 
Зважаючи на сучасний ритм життя, здобувачі вищої медичної освіти особливо потребують розвитку таких «soft 
skills» як стресостійкість, управління конфліктами й тайм-менеджмент.  
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