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філю. Наприклад, перебіг дизентерії, ревматизму та інших 
захворювань у дітей, зміни слизової оболонки ротової по-
рожнини при цих та інших захворюваннях при читанні 
лекції студентам-стоматологам.

Висновки. Таким чином, з метою підвищення рівня 
знань студентів, якості освітнього процесу необхідно, по-
ряд із традиційними методиками викладання дисциплі-
ни, широко впроваджувати і застосовувати інноваційні 
технології, спрямовані на покращення запам’ятовування 
і відтворення пройденого матеріалу. Це також дозволяє 
формувати у студентів базові компетенції, які допоможуть 
їм здобувати нові знання та вміння, а в майбутньому за-
стосовувати їх для успішної діяльності в обраній сфері 
медицини. 
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На даний час якісна вища освіта зобов’язана забезпечити необхідний рівень професійних і особистісних компетенцій май-
бутніх фахівців. Саме особистісні компетенції визначають ефективність та якість викладання, тому необхідно створити спеці-
альну систему їхнього виявлення й контролю у студентів і викладачів. Сформульовано завдання, етапи та базові складові для 
формування особистісних компетенцій. Головна перевага компетентнісного підходу в навчанні полягає в тому, що він дозволяє 
ефективно використовувати в майбутньому знання, уміння й навички отримані в минулому, створює унікальну можливість за-
стосовувати їх у непередбачуваних ситуаціях, а також робить процес навчання безперервним.

Currently, qualitative higher education is obliged to provide the necessary level of professional and personal competencies of future 
professionals. Namely personal competencies determine the efficiency and the quality of teaching process, so it is necessary to create a 
special system of displaying and controling of the personal competencies in students and teachers. The problems, the steps and the basic 
elements for the formation of personal competencies were represented. The main advantage of the competence approach in education is 
that it allows usingknowledge and skills obtained in the past more effectively in the future, creates a unique opportunity to apply them 
in unpredictable situations, and also creates a continuous learning process.

Вступ. На даний час якісна вища освіта зобов’язана 
не тільки забезпечувати необхідний рівень знань, умінь і 
навичок, а й удосконалювати особистісні якості майбутніх 
фахівців. Тепер ці якості називають базовими особистіс-
ними компетенціями, які є основою, що визначає можли-
вості і затребуваність людини в різних сферах діяльності 
[1]. На жаль, сучасні правила прийому до вищих навчаль-
них закладів грунтуються виключно на оцінці рівня знань 
та абсолютно не враховують навіть базових особистісних 
компетенцій. Імовірно, в умовах сучасної реформи осві-
ти і тих можливостей, які вона відкриває в університетах, 
буде не тільки ліквідовано цю прогалину, а й з’явитися 
справж ня система прояву й контролю особистісних ком-
петенцій студентів і викладачів. Очевидно, що саме осо-
бистісні компетенції визначають ефективність і якість 
викладання. Говорячи про систему проявуй контролю 
особистісних компетенцій слід знати, що для побудови 
цієї системи необхідно сформулювати загальноприйняту 
парадигму особистісних компетенцій, якої на даний час 
немає. За визначенням, під поняттям «парадигма» розу-
міють «те, що об’єднує членів наукового співтовариства», 

«усю сукупність переконань, цінностей, технічних засобів 
та ін., яка характерна для членів даного співтовариства» 
[2]. «Парадигми дають вченим не тільки план діяльності, 
але також вказують і деякі напрямки, істотні для реалізації 
плану». Необхідно також пам’ятати, що компетенції про-
являються лише в процесі їх використання. Очевидно, що 
потрібно не тільки сформувати компетенції, а й створити 
умови для їх прояву. Тут виникає нова проблема, проблема 
відповідності парадигми особистісних компетенцій і па-
радигми прийнятої системи освіти.

основна частина. На даний час відомо 37 компе-
тенцій [3], необхідних для успішного навчання, з яких 
для вищої школи необхідно відокремити такі: 1. Здат-
ність ясно формулювати конкретні цілі; 2. Прагнення до 
досягнення визначених цілей; 3. Готовність і здатність 
навчатися самостійно; 4. Стратегічне планування; 5. Го-
товність використовувати нові ідеї та інновації для до-
сягнення мети; 6. Аналіз навколишнього середовища для 
виявлення її можливостей та ресурсів; 7. Використання 
ресурсів; 8. Установка на взаємний виграш; 9. Ставлення 
до правил як до вказівок щодо бажаних способів поведін-
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ки; 10. Здатність приймати рішення, адекватні визначеним 
цілям; 11. Персональна відповідальність; 12. Здатність 
до спільної роботи заради досягнення мети; 13. Здат-
ність слухати інших людей і брати до уваги те, що вони 
кажуть; 14. Прагнення до оцінки особистісного потенці-
алу співробітників; 15. Здатність вирішувати конфлікти і 
пом’якшувати суперечності; 16. Здатність ефективно пра-
цювати в ролі підлеглого.

Таким чином, кожен досліджуваний предмет виступає 
як об’єкт формування певних особистісних компетенцій і 
середовища для їх прояву. 

У зв’язку з цим можна сформулювати такі завдання:
1) забезпечити необхідну мотивацію для вивчення 

предмета;
2) домогтися позитивної динаміки якості знань;
3) забезпечити необхідний рівень володіння предмет-

ною компетенцією;
4) розвинути якості особистості, що визначають по-

тенціал до професійного росту. 
Етапи формування особистісних компетенцій:
1. Вивчення та аналітична оцінка особливостей поточ-

ного контингенту студентів. 
2. Визначення форм, методів, технологій роботи.
3. Підбір і розробка інструментарію для визначення 

результативності.
4. Створення дидактичних і методичних матеріалів.
Базові складові для формування особистісних ком-

петенцій: загальна культура, організованість, самостій-
ність, відповідальність, пізнавальна активність, потреба 
в саморозвитку, предметна компетентність. Ключовим 
моментом у формуванні особистісних компетенцій є те, 
що «компетентність зароджується в надрах психіки люди-
ни», а формується і розвивається (або загальмовує розви-
ток) залежно від «середовища існування» [3]. У зв’язку із 

цим, на перший план виступає роль предмета і відповід-
ної кафедри. Щодо особистісних компетенцій викладачів 
необхідно звернути увагу на: спеціальну й професійну 
компетентність в галузі дисципліни, методичну компе-
тентність у способах формування знань і умінь студентів, 
соціально-психологічну компетентність упроцесі проце-
сів спілкування, аналітико-синтетичну компетентність в 
оцінюванні мотивів, здібностей, переваг і недоліків сту-
дентів і власної особистості.

Висновки. 1. Особистісні компетенції визначають 
ефективність і якість викладання, тому необхідно створи-
ти спеціальну систему прояву й контролю особистісних 
компетенцій студентів і викладачів.

2. Кожен досліджуваний предмет виступає як об’єкт 
формування певних особистісних компетенцій і середови-
ща для їх прояву.

3. Компетентнісний підхід у навчанні дозволяє ефек-
тивно використовувати в майбутньому знання, вміння і 
навички, отримані в минулому, створює унікальну мож-
ливість застосовувати їх у непередбачуваних ситуаціях, а 
також робить процес навчання безперервним.
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Вступ. Швидкий розвиток фармацевтичної галузі в 
Україні має на меті підготовку висококваліфікованих кад-
рів, гарно обізнаних по основним напрямкам сучасної 
фармації та фармакології. В сучасних умовах заочна фор-
ма навчання на фармацевтичному факультеті превалює, 
що дозволяє студентам і працювати, і вчитись, і втілювати 
отримані знання. Враховуючи самостійний характер на-
вчального процесу, підготовчий та контролюючий етапи 
мають найголовніше значення.

Основна частина. Провідними методами забезпечення 
вивчення учбових дисциплін є прослуховування установ-
чих лекцій, які надають основні принципи, спрямовують 
студента на сучасні вимоги конкретної навчальної дис-
ципліни, отримання і самостійне виконання контроль-
них робіт, робота на практичних заняттях, підготовка та 
здача заліків, іспитів під час сесій, написання курсових і 
дипломних робіт. Це стандартна робота студентів заочної 
форми навчання. Останніми роками за ініціативою дека-
нату фармацевтичного факультету дещо змінений порядок 
самостійної роботи студентів. Впроваджене на всіх курсах 

виконання вхідної контрольної роботи на першому занятті 
навчальної сесії. Перш за все, під час установчих лекцій, 
студенти отримують завдання (тести і ситуаційні задачі), 
які потрібно відпрацювати до початку поточної екзамена-
ційної сесії. Для цього з кожної дисципліни підготовлений 
електронний і друкований варіанти методичних розробок, 
які містять перелік тестів, задач з кодами вірних відпові-
дей і прикладом рішення ситуаційних задач. Ці матеріали 
розміщені в електронній бібліотеці, на сайті кафедри та є 
доступними для широкого кола студентів. 

Наступний перехідний шлях навчання на заочному 
відділенні фармацевтичного факультету – підготовка та 
здача тестових іспитів за програмою «Крок-1», «Крок-2» 
і «Крок-3». Зазначені зміни потребують від викладачів 
профільних кафедр складання матеріалів, доведення їх 
до студентів, відповідна підготовка, обговорення під час 
практичних занять, проведення індивідуальних і групо-
вих претестувань, обговорення і розбір найбільш частих і 
типових помилок, цілеспрямована самостійна підготовка. 
Для цього колективи відповідних кафедр підготували та 


