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Система вищої медичної і фарма-
цевтичної освіти України сьогодні 
функціонує в умовах реалізації поло-
жень Болонської декларації, Закону 
України «Про вищу освіту», а також у 
процесі впровадження нових галузе-
вих стандартів вищої освіти (2016). 
Тому кваліфікація майбутніх лікарів і 
провізорів, як результат їх фахової під-
готовки, передбачає наявність в 
суб’єктів освітнього процесу не тільки 
певних професійних знань, умінь і на-
вичок, а й відповідних компетентнос-
тей і компетенцій [4].

Питання модернізації освіти з вико-
ристанням компетентнісного підходу 
були предметом вивчення для В. Боло-
това, І. Зимньої, О. Лебедєва, О. Овча-
рук, В. Сєрікова, А. Хуторського, С. Ши-
шова [1; 5; 7; 8; 11; 13] та інших.

У своїх працях компетентнісний 
підхід до підготовки майбутніх фа-
хівців системи охорони здоров’я і 
фармацевтичної галузі досліджува-
ли Л.  Кайдалова, А.  Котвіцька, 

С.  Огарь, Т.  Рева, О.  Стеченко, 
В. Черних [6; 9; 10; 12] та інші.

Здійснений нами аналіз педагогіч-
них досліджень повною мірою обумов-
лює припущення, що питання профе-
сійної підготовки майбутніх лікарів і 
провізорів, у котрих формується 
інформаційно-технологічна компе-
тентність (ІТ-компетентність) під час 
навчання дисциплінам природничо-
наукової підготовки (ДПНП) «Євро-
пейський стандарт комп’ютерної гра-
мотності» («ЄСКГ»), «Медична інфор-
матика» («МІ»), «Інформаційні техно-
логії у фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне 
моделювання у фармації» («КМФ»), під 
час таких наукових пошуків вирішене 
лише частково.

Доцільно акцентувати увагу на тому, 
що сформована ІТ-компетентність на-
лежить до кваліфікаційних характерис-
тик посад працівників системи охорони 
здоров’я і фармацевтичної галузі, бо є 
складовою їх професійної компетент-
ності. Разом з цим вона є однією з клю-
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чових компетентностей, які мають бути 
сформовані в майбутніх фахівців у про-
цесі вищої медичної і фармацевтичної 
освіти [3]. Саме тому формування ІТ-
компе тентності майбутніх лікарів і про-
візорів передбачене галузевими стан-
дартами вищої освіти.

Зважаючи на вимоги до професій-
ної підготовки майбутніх фахівців сис-
теми охорони здоров’я і фармацевтич-
ної галузі, котрі визначаються потре-
бами ринку праці, наявними галузеви-
ми стандартами вищої освіти і 
бачен ням роботодавців, ми дійшли ви-
сновку [2], що в процесі навчання 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у 
майбутніх лікарів і провізорів у межах 
їх ІТ-компетентності формуються 
пошуково-аналітична, інформаційно-
комунікаційна, інформаційно-інстру-
ментальна, інформаційно-оцінна й 
етично-правова компетенції.

Тому можна стверджувати, що:
• ІТ-компетентність майбутнього лі-

каря чи провізора визначає його за-
гальні здатність і готовність до про-
фесійної діяльності, які засновані на 
знаннях і досвіді, набутих, перш за все, 
під час навчально-пізнавального про-
цесу, зокрема, під час навчання зазна-
ченим ДПНП;

• компетенції майбутнього лікаря чи 
провізора, котрі є складовими його ІТ-
ком петентності, забезпечують йому 
можливість застосовувати набуті і 
сформовані знання, вміння і навички, 
а також особистісні якості для успіш-
ної діяльності в професійній і дотич-
них сферах [4].

Зазначимо, що формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і про-
візорів та її складових (тобто, компетен-
цій) у межах цього процесу скероване на 
розвиток компетентнісної моделі випус-

Таблиця 1 
Освітні компетенції, яких набувають майбутні лікарі і провізори в процесі формуван-
ня ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
Компетенція Характеристики
ціннісно-змістовна забезпечує реалізацію механізму самовизначення майбутніх 

фахівців у процесі вищої освіти і в майбутній професійній 
діяльності;
дозволяє реалізовувати суб’єктам освітнього процесу 
індивідуальні траєкторії навчання в процесі вищої освіти

навчально-
пізнавальна

забезпечує реалізацію самостійної пізнавальної діяльності 
осіб, котрі отримують вищу освіту, під час навчання 

інформаційна передбачає вироблення вмінь і навичок щодо пошуку і 
використання інформації під час навчальної і майбутньої 
професійної діяльностей

загальнокультурна скерована на культурологічне розуміння наукової картини 
світу в процесі вищої освіти з огляду на володіння 
ІТ-компетентністю, сформованою під час навчання 
зазначеним ДПНП

комунікативна забезпечує реалізацію процесів взаємодії під час навчання і 
в майбутній професійній діяльності 

особистісного 
самовдосконалення

скерована на інтелектуальний саморозвиток і 
самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу під час 
навчання і в майбутній професійній діяльності
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кників медичного чи фармацевтичного 
закладу вищої освіти, яка відображає 
міждисциплінарні вимоги до результату 
освіти і передбачає взаємозв’язок діяль-
ності майбутніх фахівців з об’єктами і 
предметами їх праці.

Слід мати на увазі, що ІТ-
компетентність майбутніх лікарів і 
провізорів, котра формується під час 
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», 
«КМФ» та набуті в її межах компетен-
ції [4]:

• по-перше  – реалізуються на різних 
рівнях як у процесі навчання, так і під 
час майбутньої професійної діяльності 
фахівців;

• по-друге – є поліфункціональними і 
дозволяють вирішувати складні за-
вдання, які не підлягають алгоритміза-
ції, не тільки в майбутній професійній 
діяльності, але й у дотичних сферах;

• по-третє  – можуть застосовува-
тись у різних галузях діяльності;

• по-четверте  – від майбутніх ліка-
рів і провізорів потребують умінь і 
навичок щодо співпраці, планування, 
розуміння тощо.

Досліджуючи, ми дійшли висновку, 
що в межах процесу формування ІТ-
компетентності та її складових (тобто, 
компетенцій) під час навчання зазначе-
ним ДПНП майбутні фахівці набувають 
таких освітніх компетенцій (табл. 1) [4]:

Серед цих освітніх компетенцій є 
як надпредметні або універсальні ком-
петенції, так і професійні компетенції, 
які за змістовим наповненням є різни-
ми для різних напрямків підготовки 
фахівців медичної і фармацевтичної 
галузей.

За результатами дослідження ми ді-
йшли висновку, що всі освітні компе-
тенції, котрі набуваються майбутніми 
лікарями і провізорами під час навчан-
ня ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
за умови формування їх ІТ-
компетентності, забезпечують для 
суб’єктів освітнього процесу:

• освоєння дисциплін природничо-
наукової і професійної підготовок;

• можливість планувати власну на-
вчальну і майбутню професійну діяль-
ності;

• вирішення завдань-проектів, які 
виникають у навчальній і майбутній 
професійній діяльностях на підставі 
одержаної інформації [4].
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