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засобів освіти. Так традиційна парадигма пов'язана з моральними цінностями, які 

спираються на релігійні, сімейні, колективні традиції. Як основні цінності тут 

визнаються взаємодопомога, повага до старших, сімейність, самопожертву, мужність, 

старанність, скромність, благочестя, цнотливість, любов до ближніх, патріотизм, честь 

тощо. Модернізаційна парадигма на основі уявлень про провідну роль розуму, досвіду 

та науки у соціальному житті орієнтована на матеріальний успіх, індивідуалізм і 

підприємливість. Професійність, компетентність, ощадливість, поміркованість, 

чесність, порядність, відвертість, рішучість, незалежність, оптимізм, активна життєва 

позиція – це її провідні цінності.  

Сьогодні перебуває у стадії формування так звана постсучасна парадигма. Її 

особливістю  є те, що в неї немає фундаменту для побудови чіткої ієрархії моральних 

цінностей. Її основними цінностями є плюралізм, толерантність, мультикультуралізм, 

прагнення компромісу, практичність, автономність суб'єкта, самовизначення, свобода 

обміну інформацією, збереження довкілля. Освіта ж на цьому етапі стає масовою, 

швидко комп'ютеризується і диференціюється. 

При визначенні освітніх стратегій в освітньому процесі можна виділити 

ціннісну спрямованість на духовний та моральний розвиток  учасників освітнього 

процесу та характер відносин у системі «освіта – суспільство». Розглядаючи під 

зазначеним кутом зору проблеми впровадження сучасної парадигми освіти в Україні, 

відзначимо, що окрім чинників цивілізаційного рівня, вони обумовлюються 

трансформацією українського суспільства в усіх його вимірах. Політичний, 

економічний та соціальний контекст реалій нашої освітянської системи з її 

національними особливостями, обумовлений незрілістю демократії, ринкової 

економіки ( а тепер і війною), робить шлях реалізації нової парадигми системи освіти 

тернистим. Водночас, «реформування системи освіти надто відповідальна справа не 

лише з тієї причини, що інститут освіти є базовим для суспільної організації в цілому, 

оскільки ретранслює ключові знання та цінності, а й тому, що зміна механізмів та 

засобів ретрансляції, векторів її спрямування і як наслідок – мети, приведе у кінцевому 

рахунку до зміни якісних характеристик суспільства, оскільки, змінюючи систему 

освіти, ми змінюємо образ людини і загалом образ спільноти в цілому»[3].  

Не претендуючи на вичерпне дослідження проблем етики освіти як прикладної 

дисципліни, ми мали на меті  наголосити на необхідності етичного аналізу системи 

освіти, адже чіткі ціннісні підстави для сучасної освіти з'являться лише в тому 

випадку, якщо буде сформовано нову базову парадигму, адекватну сучасним 

моральним викликам. 
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 Компетентність фахівця - складна інтегрована характеристика особистості, 

яка зумовлює її здатність до реалізації власного потенціалу для успішної діяльності у 

професійній та соціальній сфері. Показником професіоналізму і фахової 

майстерності є професійна компетентність майбутніх лікарів-стоматологів, основа 

формування якої - базова медична освіта. Професійна компетентність, як поєднання 

високого рівня теоретичної підготовки та здатності до її реалізації під час 

практичної діяльності, концентрує в собі організаційно-правові, загально-медичні, 

психолого-педагогічні, соціально-комунікативні, морально-етичні та науково-технічні 

аспекти компетентності. Питання професійної компетентності є актуальним та 

надзвичайно важливим у контексті підвищення конкурентоспроможності наших 

фахівців на світовому ринку, а також конкуренції поміж самими фахівцями. 

 Ключові слова: професійна компетентність, якість освіти, базова освіта, 

теоретична підготовка, практична діяльність. 

The competence of a specialist is a complex integrated personality characteristic, 

which determines individual ability of realizing personal potential for successful activity in 

the professional and social sphere. The professional competence of future dentists is an 

indicator of professionalism and expertise. Fundamental medical education is the basis of 

professional competence formation. 

Professional competence, as a combination of a high level of theoretical training and the 

ability to implement it during practical activity, concentrates organizational-legal, general-

medical, psychological-pedagogical, social-communicative, moral-ethical and scientific-

technical aspects of competence. The issue of professional competence is relevant and 

exceptional in the context of increasing the competitiveness of our specialists in the world, as 

well as competition between the specialist markets themselves. 

 Key words: professional competence, quality of education, fundamental education, 

theoretical training, practical activity. 

 Забезпечення відповідної якості підготовки фахівців для медичної  галузі є 

одним із пріоритетних завдань для закладів вищої освіти. Підготовка майбутніх 

лікарів – стоматологів передбачає формування низки  компетентностей, в тому числі 

професійних. Термін «компетентність» походить від англійського слова «competence», 

який можна перекласти як «повноваження», «знання», «уміння», «професіоналізм». 

Згідно з тлумачним словником компетентність як і термін «компетентний» – це 

«сукупність знань і умінь, які необхідні для здійснення діяльності: уміння проводити 

аналіз власної діяльності, передбачати наслідки, використовувати інформацію» [1, с. 

276].   

 Компетентність фахівця є складною інтегрованою характеристикою 

особистості, яка зумовлює її здатність до реалізації власного потенціалу (знань, умінь, 

досвіду, особистісних якостей) для успішної діяльності у професійній та соціальній 

сфері, усвідомлюючи соціальну значимість і особистісну відповідальність за 

результати цієї діяльності, необхідність її постійного удосконалення в умовах 

динамічного світу [2, с. 41–44]. 

  Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх медичних  фахівців полягає в 

набутті та розвитку у здобувачів під час навчання набору ключових, загально-

галузевих та предметних компетентностей, які визначають їх успішну професійну 

діяльність. Головними компонентами професійної компетентності є здатність 

набувати і використовувати знання, інтегрувати їх за допомогою клінічного  мислення, 

а також реалізовувати і передавати у процесі комунікації з пацієнтами і колегами, 

керуючись морально-етичними принципами. Тобто професійна компетентність 

майбутніх лікарів-стоматологів – це повноцінна теоретична й практична підготовка, 

готовність здобувачів до здійснення професійної діяльності. Студенти повинні не 
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лише брати активну участь у процесі сприйняття та засвоєння знань, а й бути 

спроможними застосовувати вивчене на практиці, творчо переосмислювати, 

співвідносити здобуті результати з перспективами своєї майбутньої діяльності, бути 

конкурентноспроможними, успішними, володіти самоменеджментом та 

самомаркетингом.  

 Звідси випливає, що компетентність є раціональним поєднанням знань, 

здібностей (здатностей) і готовності до діяльності, орієнтованих на самостійну участь 

особи в навчально-пізнавальному процесі й подальше успішне використання у 

професійній діяльності. Готовність, як психологічний стан особи, визначається не 

тільки наявністю відповідних мотивів, а й зацікавленим ставленням до майбутньої 

діяльності, як привабливої діяльності. Здатність тлумачать як психічний та фізичний 

стан особи, якій притаманні процеси цілепокладання, планування, контролю, оцінки та 

рефлексії. Крім того здатність передбачає компоненти психологічної оснащеності, які, 

зокрема, сформувалися завдяки попередньому досвіду стійкими способами діяльності 

(можуть формуватися і змінюватися в процесі навчання) [3, с. 24, с.41; 4, с.45-51].   

Загально-медична  компетентність передбачає, що здобувачі/студенти 

повинні оволодіти знаннями щодо законодавства (трактування основних положення  

та статусів законодавства МОЗ України), фундаментальних (природничі та суспільні) 

та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення. Важливим є формування 

орієнтованості на професію (мотивація лікаря до спеціалізації з метою допомоги 

іншим, усвідомлення власної відповідальності, усвідомлення важливості професії). 

 
Психолого-педагогічна компетентність передбачає, що здобувачі/студенти 

повинні засвоїти наступні знання та уміння з психопрофілактичної роботи (пропаганда 

здорового способу життя на власному прикладі, запобігання особистісним і груповим 

негативним психологічним явищам) педагогічної діяльності (систематичне проведення 

занять з  молодшим персоналом), а також  свідомо планувати свою майбутню 

професійну освіту. До цієї компетентності можна віднести і культурну компоненту 

(повага до культури власної країни та субкультур, які розвиваються на території, 

здатність лікаря ефективно працювати з пацієнтами інших культур та 

національностей, відсутність упередженості. 

Соціально-комунікативна компетентність відображає можливості лікарів – 

стоматологів  до спілкування всередині колективу, навички організації та керівництва, 
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особисті лідерські якості, вміння соціальної взаємодії (розуміння почуттів, бажань і 

думок інших, врахування чужої точки зору при прийнятті рішення, корекція власної 

поведінки відповідно до прийнятних у суспільстві стандартів поведінки, повага до 

пацієнтів, особливо у контексті взаємодії з усією родиною). Комунікативний 

компонент - вміння слухати та розуміти інших, а також уміння висловлювати свою 

думку, повага у спілкуванні, подолання комунікативного бар’єру та робота в команді 

(вміння співпрацювати з пацієнтом задля з’ясування діагнозу, вміння співпрацювати з 

іншими співробітниками). 

Морально-етична компетентність відображає морально-статусні відносини 

лікарів, передбачає наявність патріотичних морально-етичних знань та цінностей. 

Вона формує у здобувачів відповідальність перед собою та іншими (дотримання 

лікарем етичних стандартів поведінки при роботі з пацієнтом), ціннісні орієнтації та 

особистісні сенси, завдяки яким вони на практиці будуть керуватимуться принципами 

совісті та співчуття, любові до Батьківщини, самопожертви, бачитимуть у пацієнтові 

особистість, а не матеріал для заробляння коштів.  

Організаційно-правова компетентність передбачає організацію виконання 

управлінських рішень, розвиток лідерських якостей та забезпечує формуванню 

«надійності» лікаря (чітке виконання лікарем своїх обов’язків згідно з визначеними 

протоколами, нормативними актами, інструкціями  щодо професійної діяльності). 

Організаційна компонента  включає саморозвиток та здатність до адаптації 

(виставлення перед собою нових цілей та їх досягнення, постійне навчання та 

саморозвиток лікаря, зокрема щодо способів взаємодії з пацієнтами, нових соціальних 

стандартів, здатність швидко адаптуватися у незвичайних ситуаціях, формувати 

стресостійкість лікаря). 

Науково-технічна компетентність сприяє у проведенні наукових досліджень у 

галузі медицини та впровадження їх результатів у практичну діяльність, наявність 

знань комп’ютерної техніки, можливостей застосування її для діагностики та надання 

стоматологічної  допомоги. 

Формування професійної компетентності лікаря-стоматолога здійснюється 

через зміст освіти, яка містить не лише теоретичну частину, але й практичну, що 

сприяє формуванню професійних навичок й умінь, які формуються у процесі 

опанування предмета, а також за допомогою активної самостійної роботи здобувача 

вищої освіти. 

Отже, професійна компетентність майбутніх лікарів-стоматологів –показник 

професіоналізму і фахової майстерності, основою формування яких є базова 

медична освіта. Питання професійної компетентності є надзвичайно важливим у 

контексті підвищення конкурентоспроможності наших фахівців на світовому ринку, а 

також конкуренції поміж самими фахівцями. 
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