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Поєднання традиційної структури навчального плану з елементами інтерактивних технологій із метою оптимі-
зації якості навчального процесу дає можливість істотно покращити успішність засвоєння матеріалу, сприяє фор-
муванню в студентів клінічного мислення. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ «МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ» 

Ниркова Ю.В., Біланова Л.П. 
Полтавський державний медичний університет 

Підкреслено значущість загальних компетентностей у підготовці майбутніх медичних сестер; зазначено, що 
саме вищевказані складові мають велике значення для конкурентоспроможності. Проаналізовано наукові дже-
рела з питання розвитку професійних характеристик майбутніх медичних сестер на основі сформованих за-
гальних компетентностей.  
Ключові слова: компетентність, дистанційне навчання, академічна доброчесність, інформаційні техноло-
гії, деонтологічні принципи. 
In the article relevant to the importance of zonal competencies in the training of future nurses, it is noted that the above 
components are important for competitiveness. Scientific sources on the development of professional characteristics of 
future nurses on the basis of the formed general competencies are analyzed. 
Key words: competence, distance learning, academic integrity, information technologies, deontological 
principles. 

В умовах реформування галузей освіти й медицини важливе питання підготовки фахівців, які зможуть 
самостійно робити висновки і вчасно реагувати на виклики часу. У першу чергу основну увагу потрібно приділяти 
професійній підготовці майбутніх медичних працівників, які несуть відповідальність за свої рішення, тому що їхня 
діяльність пов’язана зі здоров’ям людей. Підготовка майбутніх медичних сестер відбувається в закладах фахової 
передвищої освіти [1]. 

 Науковці постійно наголошують на підготовці компетентного спеціаліста, а в першу чергу під компетентністю 
розуміємо особистісні й професійні риси. Слушно зазначають, що компетентність майбутнього медичного праців-
ника має включати професійні, дослідницькі, наукові, комунікативні навички [4]. Лимар Л. при дослідженні функці-
ональної компетентності майбутньої медичної сестри вказує на важливість фахових знань, які ґрунтуються на на-
уковості й мультидисциплінарності [2]. Можна погодитися з думкою, що майбутній медичний працівник має не 
просто оволодіти системою знань у навчальному процесі, а й уміти безперервно аналізувати сучасну наукову ін-
формацію [3]. Згідно з проведеним аналізом наукової літератури можна взяти за необхідне навести не лише 
теоретичні напрями питання, що стосуються організації методів наукової діяльності під час навчання, а й наводи-
ти практичні навички викладання медичної хімії в фаховому медико-фармацевтичному коледжі. Важливо, щоб під 
час навчання здобувачі освіти не лише здобули знання й навички щодо майбутньої професії, а й навчилися роз-
вивати вміння під час професійної діяльності. Для досягнення цього при вивченні навчальних дисциплін викладачі 
мають сприяти розвитку вищезазначених умінь. Дисципліни циклу загальної підготовки найбільш важливі на пер-
ших курсах у освітньо- професійній програмі, тому що формують базу знань про хімічний склад організму людини, 
дослідження хімічного механізму дії ліків на молекулярному рівні, аналіз біологічно важливих речовин тощо. За-
вдання, які стоять перед дисципліною «Медична хімія», сприяють реалізації цих задач. Зокрема при підготовці 
майбутніх медичних сестер при вивченні теми «Буферні системи організму» здобувачі освіти отримують завдання 
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такого характеру: «Приготувати бікарбонатну буферну систему з рН = 7,4, навести алгоритм приготування суміші, 
дослідити зміщення водневого показника при додаванні розчинів аскорбінової кислоти та соди, виміряти водне-
вий показник за допомогою рН-метра та побудувати графік зміни за допомогою цифрової лабораторії Einstein 
(TM) і порівняти результат із математичними розрахунками за формулою».  

При виконанні завдання здобувачі освіти використовують навчальну й наукову літературу, аналізують джере-
ла інформації, організовують і планують діяльність, працюють із сучасним обладнанням, відтворюють результати 
роботи, проводять самоконтроль. Усі зазначені навички сприяють формуванню загальних компетентностеей, без 
яких неможлива професійна діяльність, адже серед основних умінь є здатність використовувати інформаційні й 
комунікаційні технології з метою інтерпретації й обробки науково-медичної інформації.  

Наукові дослідження здійснюються з метою одержання наукового результату, а це, своєю чергою, – нове 
знання, здобуте в процесі фундаментального або прикладного пошуку й зафіксоване на носіях теоретичної інфо-
рмації у формі наукової статті, звіту, доповіді, повідомлення про науково-дослідну роботу, наукового відкриття 
тощо. Науковий прикладний результат – це нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зра-
зок, закінчене випробування, яке впроваджене або може бути впроваджене в суспільну практику. Такий результат 
може мати форму звіту, ескізного проєкту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну 
продукцію, моделі, зразка тощо. 

 Під час дистанційного навчання в умовах пандемії, щоб привернути увагу студентів до проблеми, можна за-
пропонувати розв’язати завдання: «Провести теоретичний аналіз складу антисептичних серветок та виготовити 
свій розчин, який буде мати кращі показники». Учасників освітнього процесу дуже зацікавило завдання, урахо-
вуючи актуальність, незначні дослідження в цьому напрямі, глобальність проблеми, новизну. В умовах пандемії 
велику кількість інформації людина отримує з інтернет-ресурсів, а отже, студенти мають навчитися її швидко 
аналізувати, класифікувати, систематизувати, робити узагальнення й висновки, а отже, і користуватися засобами 
сучасних інформаційних технологій. Окрім цього, на медичній сестрі лежить завдання, дотримуючись 
деонтологічних принципів, кваліфіковано роз’яснити, науково обґрунтувати й доступно проінформувати пацієнта 
щодо наявної проблеми.      

Першочергові завдання викладачів – не просто залучати здобувачів освіти до виконання задач із науковим 
характером, а й сприяти зацікавленню наукою, мотивувати до навчання організацією своєї майбутньої професій-
ної діяльності, в якій медична сестра постійно вивчає наукові статті, бере участь у тренінгах, семінарах. При 
вивченні дисципліни «Медична хімія» можна запропонувати завдання такого характеру: скласти словник із назва-
ми медичних препаратів і хімічними формулами складових речовин та практичним застосуванням; провести 
аналіз назви препарату і його складових чи застосування (назви препаратів може запропонувати викладач і для 
початку дослідження краще взяти лікарські засоби з неорганічною складовою, а потім ускладнити завдання, якщо 
студенти впораються із зазначеними задачами).  

Актуальними є питання академічної доброчесності при проведенні власних наукових пошуків, у результаті 
майбутній фахівець привчається до порядності й колегіальності. Тому важливо при оприлюдненні результатів 
дослідження навчити здобувачів освіти зазначати посилання й правильно використовувати матеріали попередніх 
досліджень.  

Отже, загальні компетентності є однією з ключових характеристик для конкурентоспроможного фахівця меди-
цини, зокрема медичної сестри, яка не лише сприяє формуванню спеціальних медичних знань, а й формує нави-
чки самокорекції, рефлексії, саморозвитку. У подальших дослідженнях плануємо звернути увагу на проблему оп-
рилюднення результатів наукового пошуку студентів, охарактеризувати труднощі, пов’язані з їх участю в конгре-
сах, семінарах, тренінгах, конференціях і шляхи їх подолання. 
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