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Розглянуто поняття безперервності освіти, компетентнісного підходу в підготовці лікарів і роль викладача 
як фактора якості освіти в цілому й формування відповідних компетенцій у  майбутніх фахівців.
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Серед принципів сталого розвитку, проголошених ООН, особливе місце посідає принцип безперервної освіти 
громадян протягом усього їхнього життя. Безперервність освіти -  це постійний процес зростання освітнього поте
нціалу людини (і загального, і професійного), що відповідає потребам кожної особистості й суспільства в цілому. 
Безперервна освіта служить засобом систематичної актуалізації накопичуваних у світі знань, дозволяє людям ма
ксимально й найбільш ефективно реалізовувати себе в процесі життєдіяльності. Концепція безперервної освіти 
спрямована на формування в особистості потреби постійного прагнення до отримання нових знань, формування 
таких особистісних якостей, які допомагають кожній людині у процесі навчання чи самонавчання самостійно ви
будовувати траєкторію свого інтелектуального розвитку протягом усього життя. У процесі безперервної освіти 
мають розвиватися здібності й уміння досліджувати явища, приймати і втілювати рішення, ефективно спілкувати
ся і взаємодіяти з іншими людьми, постійно освоювати нові види й типи діяльності. У наш час однією з актуальних 
проблем вищої освіти стає розвиток загальнокультурних і формування професійних компетенцій майбутніх спеці
алістів [3].

Сучасна парадигма вищої освіти ставить за мету підготовку фахівця, який може орієнтуватися й адаптуватися 
в професійному середовищі, самостійно організувати свою роботу, приймати конструктивні рішення, що можливе 
за умови забезпечення високого рівня методичної підготовки педагогічних кадрів. Соціально-економічна реаль
ність вимагає від системи вищої медичної освіти випуску таких спеціалістів, які б одразу, без адаптаційного пері
оду, могли якісно виконувати специфічні професійні обов'язки. На сучасному етапі розвитку вищої медичної осві
ти актуальним став пошук нових освітніх методик, спрямованих на розвиток особистості, спонукання до самостій
ної пізнавальної діяльності й безперервного навчання. В основі формування змісту професійної освіти й навчання 
лежить необхідність підготовки людей до кваліфікованого виконання робіт у певній сфері діяльності.

Таким чином, провідною метою сучасної вищої медичної освіти стала підготовка високопрофесійного, конку
рентоспроможного й затребуваного на ринку праці спеціаліста й одночасно формування всебічно розвиненої 
особистості. В академічному розумінні компетенція медика передбачає володіння методологією й термінологією, 
властивою галузі знання, а також системних взаємозв'язків, що діють у медичній галузі, і здатність визначати їхні 
аксіоматичні межі. У професійному контексті компетенцією називають володіння правом за своїми знаннями чи 
повноваженнями робити чи вирішувати щось, судити про щось.

Проблема особистості викладача в процесі навчання досить добре вивчена і є однією з центральних не тільки 
в педагогіці, а й у психології, соціології, філософії [1]. Для сучасної вищої медичної освіти потрібний викладач 
особливого типу -  фахівець, що має галузеву, психолого-педагогічну, методичну й технологічну (виробничу) під
готовку. Професійною компетенцією в сучасній практиці називають здатність співробітника успішно вирішувати 
завдання професійної діяльності відповідно до заданих стандартів. Відповідно, складовими професійної компете
нції є знання, уміння, навички, професійно значущі якості особистості спеціаліста, які забезпечують його здатність 
виконувати роботу відповідно до вимог посади. У будь-якій системі традиційної форми навчання значна роль від
водиться особистісним факторам викладача. Крім професійної компетенції, викладач мусить мати такі навички як 
володіння ораторським мистецтвом, знання психології.

Узагальнюючи всі підходи до розуміння професійних компетенцій, можна виділити два провідні напрями тлу
мачення поняття компетенції: здатність людини діяти відповідно до стандартів; показники особистості, що дозво
ляють їй досягати результатів у роботі.

Перший підхід можна умовно назвати «функціональним», оскільки він заснований на описі завдань і очікува
них результатів, а другий -  «особистісним», оскільки у фокусі -  якості людини, що забезпечують успіх у роботі. 
Завдання закладу вищої медичної освіти -  сформувати все різноманіття загальнокультурних і професійних ком
петенцій, які необхідні майбутньому лікарю для успішної реалізації в професійній діяльності, як важливої складо
вої життєвого успіху й самореалізації загалом.

Упровадження компетентнісного підходу до освітньої системи закладів вищої освіти зобов'язує їх сформувати 
соціокультурне середовище, створити умови, необхідні для всебічного розвитку особистості [6]. Безперечно, що 
перегляд чинних освітніх програм і навчально-методичних комплексів, використання в навчальному процесі акти
вних та інтерактивних форм проведення занять, застосування інноваційних навчальних технологій є важливими 
факторами успішного виконання основного завдання компетентнісного підходу -  формування в здобувачів освіти 
здатності застосовувати знання, уміння й особисті якості для успішної діяльності в певній медичній галузі [3].

Але незважаючи на велику кількість продуктивних технологій і засобів навчання сьогодні, головним фактором 
якості освіти в цілому й формування відповідних компетенцій у майбутніх фахівців залишається викладач -  носій 
знань. Найбільш численна категорія викладачів медичних закладів вищої освіти -  випускники цих же навчальних 
закладів, в яких вони працюють, тому педагог є орієнтиром для студентів і одночасно еталоном, за яким оціню
ється якість їхньої підготовки. Основи професійної компетентності викладача закладаються в процесі навчання,
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що дає можливість здобути систему професійних знань, деякий досвід реальної професійної взаємодії й уміння 
вчитися. Джерелами становлення професійної компетентності на етапі адаптації молодого фахівця визначено та
кі: педагогічна діяльність, безпосереднє спілкування зі студентами, колегами, самоосвіта й самовиховання, нау
ково-дослідна робота. Безперечно, на даному етапі професійного становлення викладач має деякий запас теоре
тичних знань, а рівень практичної готовності до даної діяльності низький. Найважливішим фактором формування 
професійних і загальнокультурних компетенцій студентів є особистість викладача, його система цінностей -  роз
винені професійні, загальнокультурні й педагогічні компетенції. У сучасній педагогіці вищої школи зростанню 
професійної майстерності викладача надається велике значення, оскільки в ньому проявляються найважливіші 
стимули активності здобувачів освіти і він є потенціалом зростання закладу освіти. Викладач -  це насамперед 
представник певної професії, науковець, педагог. Оскільки наука складає стрижень сучасної культури, то викла
дач -  одночасно людина високого рівня вихованості, яка має провідні риси сучасної людини: активну громадську 
позицію, гуманістичність, демократичність, працьовитість. Як представник науки він є методистом, організатором, 
ерудитом [2].

Безперечно, що процес навчання стає ефективним тоді, коли студенти хочуть навчатися у викладача. А хо
чуть вони вчитися в того, кого поважають, хто є авторитетом у професійному й життєвому сенсі. Саме викладач 
своїми особистими й професійними якостями здатний розвинути в здобувачів освіти потяг до пізнання, освоєння 
нових знань, розкрити їхні ініціативність і творчий підхід до вирішення завдань, пробудити бажання працювати й 
любов до праці. Тільки той викладач, який поважає насамперед себе і свою професію, може поважати своїх учнів, 
а отже, бути для них і вчителем, і наставником, і зразком поведінки. І справді, викладач, який знає й любить свою 
роботу, захоплений своїм предметом, викликає щиру повагу в здобувачів освіти, формує в них високий рівень мо
тивації до пізнання предмета й потребу самовдосконалення, допомагає змінити їхнє ставлення до себе. Це відбу
вається через освоєння навчальної дисципліни й опанування професійних знань, умінь і навичок, через механізм 
симпатії, ідентифікації студента з викладачем і наслідування йому. Викладача, який любить свій предмет і пова
жає тих, кому він передає свої знання, хочеться наслідувати. Справжня повага до студента -  це основа форму
вання компетентної особистості в професійному, соціальному й культурному плані. Відомий соціолог, соціальний 
психолог Е. Фромм визначив повагу як «здатність бачити людину такою, якою вона є, усвідомлювати її унікальну 
індивідуальність». Тільки за такого підходу можливе формування особистісних компетенцій на основі вищих люд
ських цінностей. Тому в наш час формування позитивного іміджу викладача стає актуальною проблемою, основ
не завдання якого полягає в підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів. Імідж виклада
ча включає сукупність зовнішніх і внутрішніх особистісних, індивідуальних і професійних якостей, які сприяють 
підвищенню ефективності педагогічної діяльності. Повага до себе й інших людей, любов до своєї професії, по
треба в самовдосконаленні й пізнанні нового, високий рівень культури спілкування і взаємодії з оточенням, відпо
відальне ставлення до своїх обов'язків -  найважливіші складові професійної компетенції педагога, які відповіда
ють тим компетенціям, що мають бути сформовані в здобувачів освіти на момент закінчення навчального закладу 
[4].

Видатний американський психолог Б. Скіннер вважав, що «люди навчаються того, чого ви їх навчаєте, а не то
го, чого ви хочете їх навчити». Ми вважаємо, що це висловлювання надзвичайно чітко характеризує суть аналізо
ваної проблеми. Особистість викладача має бути для здобувачів освіти прикладом тих якостей, здібностей і ком
петенцій, які викладач хоче в них розвинути.
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