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Полтавський державний медичний університет

Сьогодні на долю нашого народу випали тяжкі випробування, пов'язані з війною, яку принесли 
на українську землю російські загарбники. В цих надскладних умовах вимоги до професійної 
підготовки студентів вищих медичних закладів значно зростають, адже майбутні лікарі мають бути 
готовими до роботи в екстремальних стуаціях. Тому очевидною стає потреба набуття студентам и- 
медиками все більш широкого кола професійних компетентностей.

Професійні компетентності науковцями визначаються як інтегрована характеристика ділових 
і особнстісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для 
досягнення мсти з певного виду професійноїдіяльності,атакож моральну позицію фахівця. Наразі 
особливого значення надасться «м'яким» навичкам, які мають практично надпрофссійпий характер 
і відповідають за успішне виконання фахівцем своїх професійних обов'язків. До таких навичок, 
в першу чергу, слід віднести уміння налагоджувати конструктивне міжособистісне спілкування, 
тобто комунікативну компетентність. Хоча ця компетентність с необхідною для спеціалістів будь- 
якої сфери діяльності, та все ж, зважаючи на специфіку лікарської професії, оволодіння нею саме 
студентами-медиками стас особливо важливим. Уміння ефективно комунікувати допоможе лікарю 
вибудувати довірчі відносини з пацієнтом, зробити його активним учасником процесу лікування, що 
позитивно позначиться на його результатах. Майбутні лікарі мають сформувати у себе такі якості, 
як милосердя, співчуття, емпатію. доброзичливість, бажання безкорисливо прийти на допомогу 
тощо. Вони повинні навчитись володіти словом, переконувати, заспокоювати тощо. Не випадково 
В .М .Бехтерев, звертаючись до своїх учнів, говорив: «Якщо хворому після розмови з лікарем не 
стало легше, то це не лікар!»

У  Полтавському державному медичному університете створюється цілісна система формування 
комунікативних компетентностей студентів, до якої залучені як кафедри соціально-гуманітарного 
та загально-теоретичного циклів, так і профільні клінічні кафедри. Зокрема, викладачами кафедри 
філософії та суспільних дисциплін здійснюється викладання спеціального курсу «Професійні 
комунікації. Ключові компетенції», метою якого є ознайомлення здобувачів освіти з основними 
понягтя ми та теоретичним и принципами професійної комунікації, засвоєння ключових компетенцій, 
що відповідають суспільним запитам та потребам споживачів медичних послуг.

Важливість комунікативних навичок усвідомлюється і викладацькими колективами клінічних 
кафедр. Так, на кафедрах терапевтичної стоматології і хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії широко використовується практика проведення ділових ігор, в яких відпрацьовуються про
фесійні ситуації, що виникають у стосунках між лікарями і пацієнтами, лікарями та родичами паці
єнтів. між коле гам и-л і каря ми, з адміністрацією лікарні тощо. На практичних заняттях звертається 
увага на те, як студент спілкується з пацієнтом, наскільки він уважний та доброзичливий до нього 
чи вміє вислухати та поспівчувати йому.

Важко також переоцінити роль волонтерського руху у формуванні у майбутніх медиків таких 
необхідних у комунікації рис, як співчуття, небайдужість, милосердя. Однією з необхідних умов 
діяльності волонтера є власна мотивація, коли молоді люди розуміють, заради чого вони проводять 
свій вільний час із чужими людьми. А коли все виходить і праця приносить більше радісних емоцій, 
ніж негативних - можна бути впевненим, що благодійність залишиться частиною способу життя 
молодого добровольця.

Отже, комунікативна компетентність є невід’ємною складовою підготовки майбутніх медиків 
до професійної діяльності. Процес її формування потребує комплексного та системного підходу і 
має здійснювати різними методами.

64


