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Постановка проблеми. Сучасна вища школа 
не може залишатися осторонь від процесу 

інтеграції вітчизняної освіти до європейського та 
світового освітніх просторів. Саме тому останніми 
роками в Україні відбуваються реформи у систе-
мі вищої освіти, спрямовані на досягнення рівня 
найкращих світових стандартів. Значним кроком 
у цьому напрямі стало впровадження компетент-
нісного підходу, який покликаний звести нані-
вець протиріччя між програмовими вимогами до 
студента, запитами суспільства і потребами са-
мої особистості в освіті та направлений на підго-
товку кваліфікованого фахівця відповідного рів-
ня та кваліфікації, конкурентноспроможного на 
ринку праці, компетентного, який вільно володіє 
своєю професією і орієнтується у суміжних сфе-
рах діяльності, прагне до постійного професійно-
го зросту, соціальної та професійної мобільності.

Традиційно освіта розглядалась як система, 
спрямована на пасивне отримання та відтво-
рення знань. Сьогодні такий підхід виявляється 
недостатнім, суспільству потрібні не ерудити із 
широким кругозором, а випускники, які здатні 
ставити перед собою цілі, досягати їх, ефектив-
но спілкуватися, жити в інформаційному світі, 
робити свідомий вибір і нести за нього відпо-
відальність, вирішувати життєві та професій-
ні проблеми. Тобто, вищий навчальний заклад 
(далі – ВНЗ) не знаннями повинен забезпечити 
студента, а повинен підготувати його до життя. 
Водночас, компетентнісний підхід не заперечує 
значення знань, але він акцентує увагу на здат-
ності використовувати здобуті знання.

Поштовхом для переходу в Україні від «зна-
ннєвої» освітньої системи до «компетентнісної» 
став початок Болонського процесу, учасники 
якого зобов’язувались до 2010 року реформувати 
системи освіти відповідно до основних вимог з 
метою створення єдиного освітнього та наукового 
простору (Україна офіційно приєдналась до про-
цесу у травні 2005 року). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У зв’язку з тим, що основні ідеї про реформу-
вання освіти висувались європейськими країна-
ми, першими вивчати питання компетентнісного 
підходу почали зарубіжні автори, зокрема сам 
термін «компетентнісна освіта» почав активно 
досліджуватись науковцями ще задовго до під-
писання Болонської декларації у 70-80-их роках 

минулого століття (Johnson, 1974; Bippus, 1976; 
Spady, 1977; Keefe, Georgiades, 1978; McCarthy, 
1978; Cummings, Bell, 1979; Dickson, 1979; Mahon, 
1980; Tyo, 1980; Habermehl, 1980; Ratcliff, 1984; 
Collins, 1984) і продовжував досліджуватись у 
90-их (White 1991; Erridge, Perry, 1994; Hyland, 
1994; Hyland, 1996; Chappell, 1996; Winter, Maisch, 
1996; Ecclestone, 1997; Gonczi, 1997; Kerka, 1998; 
Lum, 1999 та ін.).

Вже тоді багато авторів розуміли, що з роз-
витком економіки роботодавці почали цінувати 
працівників, здатних з легкістю адаптуватися до 
будь-яких змін, що суперечило технічному ак-
центу на спеціалізацію у традиційних системах 
освіти. Вони бачили переваги «компетентнісної» 
системи щодо задоволення потреб роботодавців 
у адаптивній робочій силі і наданні зацікавленим 
особам можливостей для досягнення необхідної 
продуктивності на робочому місці. Іншими сло-
вами, конкурентноздатність полягала вже не у 
володінні знаннями, а у індивідуальних якостях 
людини, у здатності застосовувати і модифіку-
вати ці знання, адаптуватися до умов, які стрім-
ко змінюються. Компетентність розглядалась як 
складний взаємозв’язок знань, відносин, навичок 
і значень, які відображаються у контексті ви-
конуваних завдань (White, 1991; Erridge, Perry, 
1994; Winter, Maisch, 1996; Gonczi, 1997) [1, с. 6]. 

Починаючи з 1999 року вітчизняні та росій-
ські науковці також приєдналися до активного 
обговорення необхідності впровадження компе-
тентнісного підходу у сучасну освіту, зокрема 
ця проблема є предметом наукового досліджен-
ня І. Агапова, І. Бабина, П. Бачинського, І. Беха, 
Н. Бібік, В. Болотова, А. Вербицького, Г. Гаври-
щак, І. Гудзик, Н. Дворнікової, І. Драча, Б. Елько-
ніна, І. Зімньої, Я. Кодлюк, О. Локшиної, Н. Міло-
радової, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, Л. Пильгун, 
О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, О. Садів-
ник, Л. Сень, С. Сисоєвої, О. Ситник, Т. Смагіної, 
Г. Терещук, С. Трубачевої, Н. Фоменко, А. Ху-
торського, С. Шишова та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Формування компетентності 
студента на сьогоднішній день є однією із акту-
альних проблем освіти і може розглядатися як 
вихід із проблемної ситуації, що виникла через 
протиріччя між необхідністю забезпечити якість 
освіти та неможливістю вирішити цю проблему 
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традиційним шляхом. Зарубіжні та вітчизняні 
науковці виокремлюють, насамперед, ключові 
компетентності, які, поряд із загальнопредмет-
ними та предметними компетентностями, визна-
чають якість сучасної освіти. Саме тому є важ-
ливим визначення ключових компетентностей, 
формування яких можливо забезпечити під час 
викладання у ВНЗ тієї чи іншої дисципліни. 

Метою статті є з’ясування сутності впро-
вадження компетентнісного підходу у сучасну 
вищу освіту та визначення тих ключових компе-
тентностей, формування яких є можливим в про-
цесі вивчення студентами-медиками дисципліни 
«Медичне правознавство». 

Виклад основного матеріалу. Однією з най-
важливіших особливостей вищої освіти є зрос-
тання значення компетентності майбутнього 
фахівця. Сьогодні важливо бути не лише кваліфі-
кованим фахівцем, а й, передусім, компетентним. 
Компетентність допомагає фахівцеві ефективно 
вирішувати різноманітні завдання, які стосують-
ся його професійної діяльності. Компетентний 
фахівець, на думку О. П. Савченко, відрізняється 
від кваліфікованого тим, що він: 

– реалізує у своїй роботі професійні знання, 
уміння та навички; 

– завжди саморозвивається та виходить за 
межі своєї дисципліни; 

– вважає свою професію великою цінністю [2]. 
Як зазначає І. А. Зязюн, «головною метою ви-

щої освіти має бути становлення цілісної і ці-
леспрямованої особистості, готової до вільного 
гуманістичного орієнтованого вибору і індиві-
дуального інтелектуального зусилля, що воло-
діє багатофункціональними компетентностями» 
[3, с. 13].

Справедливою, видається, думка О. Є. Лєбєдє-
ва, яка полягає у тому, що у світі, який постійно 
змінюється, система освіти повинна формувати 
таку здатність як професійний універсалізм – 
спроможність змінювати сфери і способи діяль-
ності. Необхідним є перехід від хорошого спе-
ціаліста – до хорошого співробітника. Поняття 
«хороший співробітник», звичайно, вміщує ха-
рактеристики хорошого спеціаліста, тобто визна-
ченої спеціальної, професійної підготовки. Але 
хороший співробітник – людина, яка здатна пра-
цювати в команді, здатна приймати самостійні 
рішення, ініціативна, здібна до інновацій [4, с. 2]. 

Одна із вимог до «хорошого співробітника» 
визначається у наступному: якщо раніше від 
працівника вимагались сильні м’язи, то тепер 
від нього вимагаються міцні нерви: психологіч-
на стійкість, готовність до перевантажень, готов-
ність до стресових ситуацій, вміння з них вихо-
дити [4, с. 3]. 

Тобто, як бачимо, програма модернізації осві-
ти, зокрема й вищої, передбачає нову якість цієї 
освіти, що полягає у нових можливостях випус-
кників ВНЗ, у їх здатності вирішувати проблеми, 
які попередні покоління випускників не вирішу-
вали. Рівень освіти людини настільки вищий, на-
скільки ширша сфера діяльності і вища ступінь 
невизначеності ситуацій, в яких вона здатна дія-
ти самостійно, наскільки ширшим спектром мож-
ливих способів діяльності вона володіє, наскільки 
обумовленіший вибір одного із цих способів. Тож, 
компетентнісний підхід в освіті об’єктивно відпо-

відає і соціальним очікуванням у сфері освіти, і 
інтересам учасників освітнього процесу [5, с. 406]. 

Всередині компетентнісного підходу виокрем-
люються два базових поняття: компетенція і 
компетентність, для яких на сьогодні у науковій 
літературі немає чіткого визначення. Компетен-
ція в перекладі з латинської competentia озна-
чає коло питань, в яких людина добре обізна-
на, володіє знаннями і досвідом. Компетентна у 
визначеній сфері людина володіє відповідними 
знаннями і здібностями, які дозволяють їй об-
ґрунтовано свідчити про цю сферу і ефективно 
діяти у ній [6, с. 109]. 

Розкриваючи поняття «компетенція», дослід-
ники часто орієнтуються на матеріали симпозіу-
му «Ключові компетенції для Європи», який від-
бувся у Берні у 1996 році, і визначають його як 
загальну здатність фахівця мобілізувати у про-
фесійній діяльності свої знання, вміння, а також 
узагальнені способи виконання дій. 

Однозначного трактування поняття «компе-
тентність» також немає. Один з найбільш ви-
знаних міжнародних експертів у цьому питанні 
Франц Вайнерт стверджує, що немає ні єдино-
го застосування концепції компетентності, ні 
загальноприйнятого визначення цього терміну. 
Відповідно до визначення Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (OEСР) компе-
тентність (англ. соmpetence) – це «спроможність 
успішно відповідати на потреби або успішно ви-
конувати завдання» [7, с. 3]. 

Однак, не заглиблюючись у вивчення і аналіз 
усіх поглядів, зупинимось на розумінні компетент-
ності як інтегрованої, стійкої характеристики осо-
бистості, що є не лише сукупністю знань, умінь, 
навичок, а й особистісним ставленням, системою 
сформованих ціннісних орієнтацій, досвідом само-
стійної діяльності та особистої відповідальності.

Варто зауважити, що не зважаючи на різ-
номанітні визначення компетентностей, усі до-
слідники виокремлюють їх важливу рису – вияв 
компетентності у конкретній діяльності в певній 
ситуації. Компетентність не може бути ізольова-
на від конкретних умов її реалізації. Вона тіс-
но пов’язує одночасну мобілізацію знань, умінь 
і способів поведінки в умовах конкретної ді-
яльності. Отже, компетентність не зводиться ні 
до знань, ні до умінь. Компетентність – це той 
ланцюжок, який пов’язує знання та діяльність 
людини. Компетентність завжди проявляється в 
діяльності. Неможливо «побачити» непроявлену 
компетентність.

 Ядро моделі випускника будь-якого вищого 
навчального закладу складають ключові компе-
тентності. З одного боку, ключові компетентнос-
ті фахівця не є професійно обумовленими. Цими 
компетентностями повинні володіти усі сучасні 
фахівці, незалежно від сфери їх діяльності. З ін-
шого боку, ключові компетентності професійно 
значимі і формують основу, базу для професій-
них компетенцій, дозволяють їм повноцінніше 
реалізовуватись [8, с. 10]. Вони дають можливість 
випускникам ВНЗ бути затребуваними на ринку 
праці і, за необхідності, успішно реалізувати себе 
в інших професіях [9, с. 116].

Поняття ключових компетентностей досить 
багатогранне, його визначення й трактування по-
стійно є предметом дискусій.
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 У багатьох європейських країнах сьогодні вне-
сено зміни до навчальних програм, що спрямова-
ні на створення підґрунтя для того, щоб основні 
результати навчання базувались на досягненні 
студентами необхідних компетентностей. Біль-
шість науковців говорять про необхідність ви-
значити, відібрати та ґрунтовно ідентифікувати 
обмежений набір компетентностей, які є найваж-
ливішими, інтегрованими, ключовими. Такий під-
хід дав підстави зарубіжним науковцям зробити 
висновок про те, що ключові (найвагоміші та най-
більш інтегровані) компетентності: 

– сприяють досягненню успіхів у житті; 
– сприяють підвищенню якості суспільних ін-

ститутів; 
– відповідають багатоманітним сферам життя. 
На думку експертів, створення умов для на-

буття необхідних компетентностей протягом 
всього життя сприятиме: 

– продуктивності та конкурентноздатності 
людини на ринку праці; 

– скороченню безробіття завдяки розвитку 
гнучкої (адаптивної) та кваліфікованої робочої 
сили;

– розвиткові середовища для інноваційних 
перетворень в умовах глобальної конкуренції 
[10, с. 7]. 

Отже, ключові компетентності є найбільш уні-
версальними за своїм характером та ступенем 
застосування компетентностями, які дозволяють 
вирішувати широке коло проблем особистого й 
суспільного життя.

Аналіз наукових праць дозволив зробити ви-
сновок про те, що зарубіжні та вітчизняні до-
слідники, не зважаючи на різні погляди щодо 
з’ясування змісту поняття ключових компетент-
ностей, одностайні у тому, що ключові компе-
тентності мають змінну, динамічну структуру. 
Удосконалення сформованих або поява нових 
компетентностей залежить від впливу як індиві-
дуальних особливостей особистості (суб’єктивних 
факторів), так і специфіки діяльності, в якій вони 
проявляються (об’єктивних факторів). Водно-
час, як зазначає А. О. Вербицький, поява нових 
компетентностей не є простим кількісним до-
даванням. Вони можуть бути результатом про-
дуктивного переосмислення власної професійної 
діяльності, досягнення нової професійної квалі-
фікації, зміни уявлень про соціум та власної ролі 
у ньому [11, с. 115]. А. А. Хуторський стверджує, 
що існування єдиного погодженого визначення та 
переліку ключових компетентностей є неможли-
вим, оскільки вони є, насамперед, замовленням 
суспільства до підготовки його громадян і, зага-
лом, визначаються погодженою позицією соціуму 
у певній країні або регіоні [6, с. 109]. Тож ви-
бір найважливіших загальних компетентностей 
(ключових) має відбуватися на фундаменталь-
ному рівні, з урахуванням актуальних світо-
глядних ідей щодо суспільства й індивідуума та 
їх взаємодії. Також має бути врахований вплив 
культурного та інших контекстів того чи іншого 
суспільства і країни [12, с. 109]. Як справедливо 
зауважує О. В. Овчарук, ключові компетентності 
мають бути сприятливими для усіх членів сус-
пільства, тобто відповідними усім незалежно від 
статі, класу, раси, культури, сімейного стану та 
мови. Окрім того, вони мають бути узгодженими 

не тільки з етнічними, економічними та культур-
ними цінностями й конвенціями відповідного сус-
пільства, а й відповідати пріоритетам та цілям 
освіти і носити особистісно орієнтований харак-
тер [10, с. 13].

Важливою умовою формування ключових 
компетентностей є посилення особистісного 
спрямування вищої освіти, тобто забезпечення 
активності студента в освітньому процесі. Цен-
тром усіх навчально-виховних дій має стати 
конкретний студент i, відповідно, всі способи 
та форми організації мають підпорядкуватися 
меті його всебічного особистісного і професійно-
го розвитку. Основна увага має концентрувати-
ся на особистості студента, адже від того, який 
сенс має для нього професія, яке його ставлення 
до інших людей, до себе залежить успішність 
професіоналізації. У сучасних непростих соціо-
культурних умовах вища школа має взяти на 
себе захист основного права кожного студента – 
права на такі умови навчального середовища, 
які б забезпечували йому повноцінний особис-
тісний і професійний розвиток у максимально 
можливому діапазоні індивідуальних психоло-
гічних ресурсів [14, с. 3, 4]. Тож, як видається, 
особистісно орієнтований підхід у навчанні сту-
дентів тісно переплітається з компетентнісним і 
є не менш важливим.

В умовах особистісно орієнтованого підходу 
студент – головна дійова особа всього освітнього 
процесу. Основним завданням ВНЗ є не вчити, 
а навчати вчитися, підготувати студента до без-
перервного навчання. Викладач стає не стільки 
«джерелом інформації» та «контролером», скіль-
ки «діагностом» і «помічником» у розвитку осо-
бистості студента. Організація навчального про-
цесу передбачає наявність керівництва, формула 
якого цілком може бути взята у М. Монтессорі – 
«допоможи мені зробити це самому». 

Ідеї особистісно-орієнтованого підходу відомі 
нам ще з античних часів, коли Сократ змушував 
своїх учнів знаходити істину шляхом особливих 
питань та розмірковувань. Прийняти метод Со-
крата багатьом було непросто, не усіх влашто-
вувало народження знань в муках замість їх 
очікуваного «передавання». Однак вже тоді було 
зрозуміло наскільки важливим є не просто дати 
знання, а навчити їх здобувати. Як справедливо 
зазначив Галілео Галілей, «не можна чомусь на-
вчити людину, можна лише допомогти їй зроби-
ти для себе це відкриття».

Отже, сьогодні неможливо якісно підготувати 
студентів без створення відповідних умов для са-
мостійного отримання і усвідомлення ними знань. 
Завдання викладача в умовах Болонського про-
цесу не давати знання студентам у готовому ви-
гляді, а створювати мотивацію, формувати комп-
лекс вмінь самостійного навчання. Співпраця 
викладача і студентів передбачає вміння педаго-
га дозувати і спрямовувати самостійну діяльність 
студентів з метою активізації їх пізнавальної ді-
яльності як основи особистісного становлення та 
розвитку [15, с. 132]. 

Для реалізації вищесказаного на практиці ви-
кладачеві необхідно:

– сприяти зацікавленості кожного студента 
в роботі групи за допомогою чіткої мотиваційної 
установки;
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– використовувати різноманітні форми та ме-

тоди організації навчальної діяльності, орієнто-
вані на конкретного студента;

– стимулювати студентів до висловлювання, 
використання різних способів розв’язання ситу-
ативних завдань без страху бути покараним за 
неправильну відповідь;

–  створювати на занятті такі педагогічні си-
туації, які дають можливість кожному студенту 
проявити ініціативу, самостійність, підтримува-
ти прагнення студента знаходити власний спосіб 
роботи, аналізувати та оцінювати роботу інших;

–  використовувати різноманітні види пізна-
вальної діяльності, а також мотиваційний, зміс-
товно-операційний та вольовий компоненти піз-
навальної самостійності студентів.

Як слушно зауважує Л. А. Гуцан, «педагог 
повинен приділяти основну увагу досягненням 
своїх учнів, а не їхнім невдачам, ступеню їхньо-
го розвитку. Треба надавати дитині можливість 
поліпшити свій результат, можливість особисто-
го зросту і просування вперед. Кожне таке про-
сування можна вважати учбовим досягненням» 
[16, с. 71].

Підсумовуючи усе зазначене, можемо спро-
бувати визначити формування яких саме ком-
петенцій можливе під час вивчення дисциплі-
ни «Медичне правознавство» (на прикладі теми 
«Правовий статус суб’єктів медичних правовід-
носин»). Якщо вести мову про ключові компетен-
ції, то кожний предмет забезпечує реалізацію 
тих складових змісту ключових компетенцій, для 
формування яких має необхідні умови. З огляду 
на свою специфіку, предмет «Медичне право-
знавство» спроможний забезпечити формування 
і розвиток таких ключових компетенцій, як: 

загальнокультурна – в процесі вивчення цієї 
тематики у студентів формується правосвідо-
мість, виховується повага до права загалом та 
прав людини у сфері охорони здоров’я зокрема, 
набуваються правові знання та уявлення, тобто 
усе те, що складає правову культуру, яка є різ-
новидом загальної культури, і становить систему 
цінностей, що досягнуті людством у галузі права 
та стосується правової реальності певного сус-
пільства. Реалізація цієї компетенції в процесі 
вивчення зазначеної тематики передбачає також 
формування культури міжособистісних відносин, 
толерантної поведінки, моральних якостей, які, 
вважаємо, повинні бути незмінними супутниками 
особистості лікаря;

соціальна – ознайомлення студентів із осно-
вними правами пацієнтів та обов’язками ме-
дичних працівників допоможе їм у майбутній 
професійній діяльності сформувати правильну 
модель поведінки під час надання медичної до-
помоги, вміння вести бесіду з пацієнтами та їх 
законними представниками, виховати розуміння 
необхідності дотримання прав пацієнтів, повагу 
до колег і здатність до відкритого обговорення 
з ними спірних випадків тощо. Також з метою 
формування здатності активно слухати інших, 
ефективно спілкуватись і співпрацювати, відпо-
відати за результати спільної діяльності засто-
совується групова форма організації навчальної 
діяльності. Правильно організована робота в па-
рах, групах чи мікрогрупах дозволяє забезпе-
чити активну діяльність студентів, передбачає 

розподіл обов’язків між ними, виконавчу та ор-
ганізаційну ініціативи, актуалізацію як досвіду 
самостійної діяльності, так і спільної роботи над 
розв’язанням конкретного завдання. Саме групо-
ва робота найбільш узгоджена з реаліями про-
фесійної діяльності майбутніх фахівців;

інформаційна – вивчення медичного пра-
вознавства достатньо дає можливостей для 
формування цієї компетенції. На сьогоднішній 
день студенти добре обізнані у можливостях 
комп’ютерних технологій, активно користують-
ся соціальними мережами, електронною поштою, 
здобувають відомості через багаточисельні ін-
формаційні ресурси. Отримуючи завдання напи-
сати реферат або підготувати доповідь, створи-
ти мультимедійні презентації із вказаної теми, 
виконуючи творчі завдання, готуючи тези для 
участі у науково-практичній конференції, сту-
денти шукають інформацію з різних джерел, в 
основному за допомогою всесвітньої павутини, і у 
такий спосіб вдосконалюють свою інформаційну 
компетенцію. Крім того, у ході навчального про-
цесу викладачами обов’язково використовуються 
комп’ютерна техніка й медіазасоби. Зокрема, під 
час вивчення теми «Правовий статус суб’єктів 
медичних правовідносин» для студентів тран-
слюється відео-семінар «Права пацієнтів» [17];

комунікативна – у діяльності лікаря ця ком-
петенція забезпечує здійснення ефективної ко-
мунікації (з пацієнтами, їх родичами, колегами 
тощо). Від вміння спілкуватись, встановлювати і 
розвивати взаємовідносини з людьми дуже часто 
залежить професійна успішність лікаря. Комуні-
кативна компетентність забезпечує взаєморозу-
міння, довіру у стосунках, ефективність у вирі-
шенні поставлених завдань. Майбутнім медикам 
завжди потрібно пам’ятати, що жоден лікар не 
зробить хорошу кар’єру і не зуміє завоювати до-
віру і повагу своїх колег і пацієнтів, якщо не вміє 
коректно спілкуватись, не володіє мистецтвом 
мови. В процесі вивчення медичного правознав-
ства і з метою формування у студентів-медиків 
комунікативної компетентності застосовуються 
такі методи навчання як доповідь, диспут, рольо-
ві ігри, ситуаційний аналіз, круглий стіл, конфе-
ренція тощо;

уміння вчитись – з метою формування цієї 
компетенції під час вивчення згаданої темати-
ки комплексно використовуються інтерактивні 
методи навчання, які сприяють розвитку зді-
бностей кожної особистості, дають можливість 
кожному студенту продемонструвати свої на-
вчальні досягнення в конкретних ситуаціях, по-
рівнювати свій рівень розвитку з іншими учас-
никами навчального процесу, стимулюють до 
самостійної діяльності та саморозвитку. Ця гру-
па методів чи не найбільше відповідає вимогам 
компетентнісно орієнтованого підходу, оскільки 
організовуючи інтерактивне навчання викладач 
моделює життєві ситуації, використовує рольові 
ігри, які сприяють формуванню навичок і вмінь, 
виробленню цінностей, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії. Використання інтер-
активної стратегії змінює роль і функції викла-
дача – він перестає бути центральною фігурою 
і лише регулює навчальний процес, займається 
його загальною організацією, визначає загальний 
напрям (готує до заняття необхідні завдання, 
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формулює запитання для обговорення у групах, 
контролює час і порядок виконання заданого за-
вдання, консультує, допомагає у випадку виник-
нення труднощів).

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи ви-
кладене, можна резюмувати, що зростаюча роль 
професійної підготовки лікарів, спрямованої на 
вирішення завдань охорони здоров’я вимагає орга-
нізації у системі вищої професійної медичної осві-
ти отримання не лише фундаментальних знань, 
суто медичних і природничо-наукових знань про 
людину, а й вирішення інших життєвих, зокрема 
й правових, проблем, з якими можуть зіштовхну-
тись студенти у майбутньому. Це надасть їм упев-
неності у правильності своїх вчинків і позбавить 

від наслідків неправомірних дій, які можуть зна-
чно зашкодити їх професійному зросту.

Тож, формування нової моделі вищої медич-
ної освіти можливе за умови забезпечення впро-
вадження компетентнісного підходу, що дасть 
можливість студентові-медикові включитись у 
активну професійну діяльність, бути спромож-
ним діяти у різноманітних ситуаціях і проявити 
себе як високоморальну особистість із сформова-
ною духовно-моральною та життєвою позицією. 

У подальшому вбачаємо необхідним продо-
вжити дослідження у цьому напрямку з метою 
визначення предметних компетенцій, формуван-
ня яких є можливим під час викладання дисци-
пліни «Медичне правознавство». 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Аннотация
Исследована сущность внедрения компетентностного подхода в современное высшее образование. Рас-
смотрены определения понятий «компетенция» и «компетентность». Раскрыта необходимость формиро-
вания у студентов ключевых компетенций. Определено значение и задачи личностно-ориентированного 
направления учебного процесса. Предпринята попытка определить ключевые компетенции, формирова-
ние которых возможно при изучении студентами-медиками дисциплины «Медицинское правоведение».
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, ключевые компетенции, 
личностно-ориентированный подход, медицинское правоведение.
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COMPETENCE APPROACH IN TEACHING DISCIPLINE «MEDICAL LAW»  
FOR MEDICAL STUDENTS

Summary
The article investigates the essence of the implementation of competence approach in modern higher 
education. The article considers the definitions of «competency» and «competence». It reveals the need 
for formation of students’ key competencies. Also it determines values and objectives of the personality-
oriented learning process. An attemp to identify key competencies which can be formed during the study 
of discipline «Medical Law» was made.
Keywords: competence approach, competency, competence, key competencies, personality-oriented 
approach, Medical Law.


