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РОЛЬ ПОСІБНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПІДХОДУ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Анотація. У статті акцентовано увагу на компетенціях, які формуються в майбутніх лікарів і
провізорів у межах їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) в процесі
навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП).
Отримано висновок, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП майбутні
фахівці набувають ціннісно-змістовну, навчально-пізнавальну, інформаційну, загальнокультурну,
комунікативну освітні компетенції, а також компетенцію особистісного самовдосконалення.
Схарактеризовано компетенції, набуття яких у процесі формування ІТ-компетентності під час
навчання ДПНП обумовлене використанням розроблених посібників, а саме навчальну, дослідницьку, соціальноособистісну, організаторську, особистісно-адаптивну компетенцію, а також компетенцію співпраці.
Розподілено характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями і провізорами в процесі
формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП, за такими групами як знання і розуміння,
інтелектуальні вміння і навички, практичні вміння і навички, інтеграційні вміння і навички.
Отримано висновок, що використання розроблених посібників з метою реалізації
компетентнісного підходу під час навчання ДПНП у межах формування ІТ-компетентності майбутніх
фахівців та її складових забезпечує збільшення його якості і підвищує конкурентоспроможність вищої
медичної і фармацевтичної освіти.
Ключові слова: група характеристик, ІТ-компетентність, компетенції, посібники, характеристики.
Постановка проблеми. Система вищої медичної і фармацевтичної освіти України сьогодні функціонує
в умовах реалізації положень Болонської декларації, Закону України «Про вищу освіту», а також у процесі
впровадження нових галузевих стандартів вищої освіти (2016). Тому кваліфікація майбутніх лікарів і
провізорів, як результат їх фахової підготовки, передбачає наявність в суб’єктів освітнього процесу не тільки
певних професійних знань, умінь і навичок, а й відповідних компетентностей і компетенцій.
У наш час кваліфікація лікаря чи провізора повинна поєднуватись з умінням ухвалювати рішення і
відповідати за їх наслідки. Тому сучасна вища медична і фармацевтична освіта спрямована на формування в
майбутніх фахівців таких якостей як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність,
здатність до інноваційної діяльності. Це обумовлює побудову такої системи навчання в профільних ВНЗ, яка
забезпечує підготовку компетентних фахівців, котрі спроможні жити та працювати в сучасному
інформаційному суспільстві. У зв’язку з цим компетентнісний підхід у вищій медичній і фармацевтичній
освіті виходить на новий рівень реалізації.
Активна інформатизація життя і діяльності сучасного соціуму забезпечує впровадження
інформаційних технологій у медичну і фармацевтичну науку і практику. Тому за сучасних умов
життєдіяльності в суспільстві важливим аспектом професійної і соціальної діяльностей майбутніх лікарів і
провізорів є їх інформованість щодо новітніх інформаційних технологій і нового апаратного забезпечення, а
також можливість мати доступ до інформації за допомогою світових інформаційних ресурсів.
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На сьогоднішній день інформаційні технології мають величезні потенційні можливості для реалізації у
вищій медичній і фармацевтичній освіті, а також забезпечують формування інформаційної культури,
компетентностей і компетенцій майбутніх фахівців.
Аналіз актуальних досліджень. Питання модернізації освіти з використанням компетентнісного
підходу були предметом вивчення для В. Болотова, І. Зимньої, О. Лебедєва, О. Овчарук, В. Сєрікова,
А. Хуторського, С. Шишова [1-6] та інших.
Упровадження компетентнісного підходу в професійну підготовку фахівців вивчали В. Байденко,
М. Головань, О. Гуменюк, Е. Зеєр, В. Ягупов [7-11] та інші.
Cвітовий досвід та українські перспективи компетентнісного підходу в сучасній освіті вивчали Н. Бібік,
Л. Ващенко, В. Кремень, О. Локшина, В. Луговий, О. Ляшенко, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун,
О. Савченко, С. Трубачева [12, 13] та інші.
У своїх працях компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців системи охорони здоров’я і
фармацевтичної галузі досліджувалb Л. Кайдалова, А. Котвіцька, С. Огарь, Т. Рева, О. Стеченко, В. Черних [1417] та інші.
Здійснений нами аналіз педагогічних досліджень повною мірою обумовлює припущення, що питання
професійної підготовки майбутніх лікарів і провізорів, у котрих формується інформаційно-технологічна
компетентність (ІТ-компетентність) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП)
«Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» («ЄСКГ»), «Медична інформатика» («МІ»),
«Інформаційні технології у фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне моделювання у фармації» («КМФ»), під час
таких наукових пошуків вирішене лише частково.
Метою статті є з’ясування значущості розроблених посібників у процесі формування ІТ-компетентності
майбутніх фахівців під час реалізації компетентнісного підходу в межах навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ»,
«КМФ».
Виклад основного матеріалу. За сучасних реалій розвитку суспільства майбутні фахівці медичної і
фармацевтичної галузей, володіючи новими інформаційними технологіями, повинні вміти вирішувати
різноманітні завдання в професійній і соціальній сферах, самостійно ухвалювати рішення, працювати в
команді, а також прагнути до самоосвіти впродовж усього життя.
Специфіка сучасної системи вищої медичної і фармацевтичної освіти пов’язана з розширенням
різноманітності, ускладненням і посиленням динамічності її змісту в умовах реалізації положень Болонської
декларації, Закону України «Про вищу освіту», а також з огляду на впровадження нових галузевих стандартів
вищої освіти.
Галузеві стандарти вищої освіти (2016) визначають вимоги до обов’язкового мінімуму навчальної
підготовки майбутніх лікарів і провізорів за сучасних умов розвитку системи охорони здоров’я України і її
фармацевтичної галузі.
Варто зазначити, що на поточному етапі розвитку вищих медичної і фармацевтичної освіти навчання ДПНП
задовольняє виконання принципу її гуманізації, дидактичні принципи відбору її змісту, а також спрямоване на
формування у випускників медичних і фармацевтичного ВНЗ професійно значущих компетентностей і
компетенцій завдяки реалізації прийомів і способів пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу.
Враховуючи те, що навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», яке спрямоване на розвиток
пізнавальної активності суб’єктів освітнього процесу, забезпечує формування професійно і соціально
активних особистостей – майбутніх лікарів і провізорів, можна стверджувати, що обов’язковими
компонентами процесу навчання зазначеним ДПНП є знання, вміння і навички, досвід практичної діяльності
та емоційно-ціннісних відносин, надбані майбутніми фахівцями під час набуття ІТ-компетентності.
Особливої актуальності питання формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів набуває
за умов реалізації компетентнісного підходу до вищої медичної і фармацевтичної освіти.
Доцільно акцентувати увагу на тому, що сформована ІТ-компетентність належить до кваліфікаційних
характеристик посад працівників системи охорони здоров’я і фармацевтичної галузі, бо є складовою їх
професійної компетентності. Разом з цим вона є однією з ключових і базових компетентностей, які мають бути
сформовані в майбутніх фахівців у процесі вищої медичної і фармацевтичної освіти [18]. Саме тому формування
ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів передбачене галузевими стандартами вищої освіти.
Зважаючи на вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців системи охорони здоров’я і фармацевтичної галузі, котрі визначаються потребами ринку праці, наявними галузевими стандартами вищої освіти і
баченням роботодавців, автором було встановлено [19], 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-інструментальна, інформаційно-оцінна й етично-правова компетенції.
Тому можна стверджувати, що:
 ІТ-компетентність майбутнього лікаря чи провізора визначає його загальні здатність і готовність до
професійної діяльності, які засновані на знаннях і досвіді, набутих, перш за все, під час навчальнопізнавального процесу, зокрема, під час навчання зазначеним ДПНП;
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 компетенції майбутнього лікаря чи провізора, котрі є складовими його ІТ-компетентності,
забезпечують йому можливість застосовувати набуті і сформовані знання, вміння і навички, а
також особистісні якості для успішної діяльності в професійній і дотичних сферах.
Зазначимо, що формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів та її складових (тобто,
компетенцій) у межах цього процесу скероване на розвиток компетентнісної моделі випускників медичного
чи фармацевтичного ВНЗ, яка відображає міждисциплінарні вимоги до результату освіти і передбачає
взаємозв’язок діяльності 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 компетенції:
 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 завдання, які не підлягають
алгоритмізації, не тільки в майбутній професійній діяльності, але й у дотичних сферах;
 по-третє – можуть застосовуватись у різних галузях діяльності;
 по-четверте – від майбутніх лікарів 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 зазначеним ДПНП майбутні фахівці набувають таких освітніх
компетенцій (табл. 1):
Таблиця 1
Освітні компетенції, яких набувають майбутні лікарі і провізори в процесі формування ІТ-компетентності під час
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
Компетенція
Характеристики
 забезпечує реалізацію механізму самовизначення майбутніх фахівців у процесі вищої освіти і в
майбутній професійній діяльності;
ціннісно-змістовна
 дозволяє реалізовувати суб’єктам освітнього процесу індивідуальні траєкторії навчання в
процесі вищої освіти
навчально забезпечує реалізацію самостійної пізнавальної діяльності осіб, котрі отримують вищу освіту,
пізнавальна
під час навчання
 передбачає вироблення вмінь і навичок щодо пошуку і використання інформації під час
інформаційна
навчальної і майбутньої професійної діяльностей
 скерована на культурологічне розуміння наукової картини світу в процесі вищої освіти з огляду
загальнокультурна
на володіння ІТ-компетентністю, сформованою під час навчання зазначеним ДПНП
комунікативна
 забезпечує реалізацію процесів взаємодії під час навчання і в майбутній професійній діяльності
особистісного
 скерована на інтелектуальний саморозвиток і самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу
самовдосконалення
під час навчання і в майбутній професійній діяльності

Зауважимо, що серед цих освітніх компетенцій розрізняють як надпредметні або універсальні
компетенції, так і професійні компетенції, які за змістовим наповненням є різними для різних напрямків
підготовки фахівців медичної і фармацевтичної галузей.
Під час дослідження для нас було очевидним, що всі освітні компетенції, котрі набуваються
майбутніми лікарями і провізорами під час навчання 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 навчальну і майбутню професійну діяльності;
 вирішення завдань-проектів, які виникають у навчальній і майбутній професійній діяльностях на
підставі одержаної інформації.
Дослідним шляхом було з’ясовано, що за сучасних тенденцій розвитку вищої медичної і
фармацевтичної освіти в межах реалізації компетентнісно підходу під час навчання майбутніх фахівців
зазначеним ДПНП виникає низка проблем, частина з яких пов’язана з набуттям ними відповідних
компетенцій у процесі формуванням їх ІТ-компетентності. Окрім того, достатньо значущою за таких умов є
проблема, пов’язана з адаптацією навчальної літератури – підручників і посібників в умовах домінування
гуманістичних ідей і тенденцій у сучасній вищій медичній і фармацевтичній освіті до процесу набуття таких
компетенцій майбутніми лікарями і провізорами.
З метою навчання майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» і формування в
його межах їх ІТ-компетентності в Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ)
були розроблені і запроваджені посібники «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Практикум»,
«Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Тестові завдання», «Медична інформатика. Практикум»,
«Медична інформатика. Тестові завдання», «Інформаційні технології у фармації. Практикум», «Інформаційні
технології у фармації. Тестові завдання», «Комп’ютерне моделювання у фармації. Практикум»,
«Комп’ютерне моделювання у фармації. Тестові завдання», «Комп’ютерне моделювання у фармації.
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Завдання і методичні рекомендації до курсової роботи», котрі є авторськими розробками і складовими
відповідних навчально-методичних комплексів.
Досліджуючи, ми пересвідчились у тому, що використання розроблених посібників у процесі
формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчання зазначеним ДПНП обумовлює набуття
суб’єктами освітнього процесу таких компетенцій (табл. 2) [20]:
Таблиця 2
Компетенції, набуття яких майбутніми лікарями і провізорами
в процесі формування їх ІТ-компетентності під час навчання
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» обумовлене використанням розроблених посібників
Компетенція
Характеристики
Дозволяє:
 вибирати власну траєкторію під час навчання зазначеним ДПНП і в процесі формування
ІТ-компетентності;
навчальна
 вирішувати навчальні і самоосвітні завдання під час навчання зазначеним ДПНП;
 набувати освітній досвід у процесі формування ІТ-компетентності.
Дозволяє:
 використовувати різноманітні джерела інформації під час вирішення дослідницьких завдань у
процесі формування ІТ-компетентності;
 обробляти інформацію, отриману в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання
дослідницька
зазначеним ДПНП, з метою вирішення дослідницьких завдань;
 обговорювати проблеми перш за все дослідницького характеру, котрі виникають під час навчання
зазначеним ДПНП і в процесі формування ІТ-компетентності;
 самостійно систематизувати та обробляти матеріали, з якими ведеться робота з дослідницькою
метою під час виконання навчально-дослідницьких і науково-дослідницьких завдань.
Дозволяє:
 усвідомлювати важливість освітніх ситуацій, які виникають, зокрема і завдяки використанню
розроблених посібників, у майбутній професійній діяльності;
 встановлювати зв’язки між подіями, котрі минули, і тими, що мають місце чи будуть відбуватись з
соціальнометою набуття знань, умінь і навичок у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання
особистісна
зазначеним ДПНП;
 бути учасником різноманітних дискусій під час вирішення різноманітних навчальних і професійноспрямованих завдань;
 долати невизначеність і складність процесу навчання зазначеним ДПНП і формування в його
межах ІТ-компетентності.
Дозволяє:
 організовувати власну роботу під час навчання зазначеним ДПНП з метою формування
ІТ-компетентності;
 бути відповідальним, формуючи ІТ-компетентність під час навчання зазначеним ДПНП з
використанням розроблених посібників;
організаторська  володіти інструментарієм моделювання процесу формування ІТ-компетентності під час вирішення
навчально-пізнавальних завдань у межах навчання зазначеним ДПНП з використанням
розроблених посібників;
 брати участь у роботі наукових гуртків, студентських наукових співтовариств;
 організовувати роботу щодо виконання завдань розрахунково-графічних, контрольних і курсових
робіт (проектів).
Дозволяє:
 на базі інформації, отриманої за допомого розроблених посібників, використовувати нові комунікаційні технології з метою формування ІТ-компетентності під час навчання зазначеним ДПНП;
 по новому вирішувати проблеми, які виникають у процесі формування ІТ-компетентності,
проявляючи гнучкість мислення за рахунок володіння інформацією, отриманою з розроблених
посібників;
особистісноадаптивна
 бути наполегливим під час вирішення професійно-спрямованих завдань у процесі формування
ІТ-компетентності в межах навчання зазначеним ДПНП;
 не лякатись труднощів, які виникають у процесі формування ІТ-компетентності за умови навчання
зазначеним ДПНП;
 бути самоорганізованим у процесі формування ІТ-компетентності і підготовленим до самоосвіти
під час навчання зазначеним ДПНП.
Дозволяє:
 ухвалювати рішення в процесі формування ІТ-компетентності;
 встановлювати контакти між учасниками освітнього процесу під час навчання зазначеним ДПНП;
співпраці
 враховувати різноманітність думок у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання
зазначеним ДПНП;
 співпрацювати в команді з метою формування ІТ-компетентності за умови навчання зазначеним
ДПНП.
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Слід зауважити, що компетентністна зорієнтованість галузевих стандартів вищої освіти, а також
типових і робочих навчальних програм ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» обумовлює:
 чітке визначених освітніх результатів – компетентностей і компетенцій, котрі повинні бути
досягнуті до завершення вивчення кожної із зазначених ДПНП;
 розроблення технологій навчання зазначеним ДПНП, що забезпечують досягнення очікуваних
освітніх результатів;
 вибір засобів і розроблення процедур оцінювання, адекватних очікуваним освітнім результатам;
 характеристику рівнів освітніх результатів, які досягаються під час навчання зазначеним ДПНП;
 розподіл компетентностей і компетенцій за розділами і темами кожної із зазначених ДПНП, що
вивчаються;
 перелік технологій, методів і форм навчання, які використовуються для формування
компетентностей, компетенцій або груп компетенцій майбутніх фахівців під час навчання
зазначеним ДПНП;
 перелік форм, методів, типових завдань для контролю і самооцінювання рівнів сформованості
заявлених освітніх результатів.
Досліджуючи, ми дійшли висновку, що компетенції, котрих набувають майбутні лікарі і провізори в
процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використанням
розроблених і запроваджених в ІФНМУ посібників, можна характеризувати в межах:
 знань і розуміння;
 інтелектуальних умінь і навичок;
 практичних умінь і навичок;
 інтеграційних умінь і навичок.
У підсумку дослідження ми ствердились у думці, що за результатами навчання ДПНП «ЄСКГ»,
здійсненого з використанням розроблених посібників «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності.
Практикум» і «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Тестові завдання», майбутні лікарі і
провізори під час формування ІТ-компетентності набувають компетенцій, котрі в межах вище зазначених
груп характеризуються (табл. 3):
Таблиця 3
Характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями і провізорами в процесі формування
ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ» з використанням розроблених посібників, розподілені за групами
Група
характеристик
Знання і
розуміння

Інтелектуальні
вміння і навички

Практичні
вміння і навички

Інтеграційні
вміння і навички

Характеристики компетенцій
Полягають у визначенні можливостей застосування:
 персонального комп’ютера в системі охорони здоров’я і фармацевтичній галузі;
 операційної системи Windows під час роботи з файловою структурою;
 програм MS Office і мережі Internet під час вирішення фахових завдань у майбутній професійній
діяльності.
Забезпечують трактування:
 базових функцій персонального комп’ютера й особливостей застосування операційних систем;
 застосування програм MS Office для оброблення професійно-спрямованої інформації;
 можливостей мережі Internet щодо пошуку та обміну інформацією в процесі вирішення
професійно-спрямованих і фахових завдань.
Забезпечують можливість демонструвати навички:
 роботи з персональним комп’ютером, операційною системою Windows, з мережею Internet і її
службами;
 обробки інформації засобами програм MS Office;
 використання інформаційних ресурсів мережі Internet.
Дозволяють аналізувати:
 особливості використання персонального комп’ютера під час вирішення професійноспрямованих і фахових завдань;
 особливості операційної системи Windows і роботи з файлами і папками за допомогою її засобів;
 особливості оброблення даних за допомогою програм MS Office;
 методи пошуку інформації за допомогою вбудованих пошукових механізмів мережі Internet.
Полягають в оцінюванні:
 можливостей програмного забезпечення для вирішення професійно-спрямованих і фахових
завдань;
 переваг певних способів роботи з файлами і папками в операційній системі Windows;
 переваг програм MS Office під час вирішення професійно-спрямованих і фахових завдань;
 можливостей засобів мережі Internet під час пошуку, використання і переміщення інформації з
метою вирішення професійно-спрямованих і фахових завдань.
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Було з’ясовано, що за результатами навчання ДПНП «ІТФ», яке відбувалось з використанням
розроблених посібників «Інформаційні технології у фармації. Практикум», «Інформаційні технології у
фармації. Тестові завдання», майбутні провізори за умови формування їх ІТ-компетентності набувають
компетенцій, котрим у межах вище зазначених груп характерно (табл. 4):
Таблиця 4
Характеристики компетенцій, набутих майбутніми провізорами
в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ»
з використанням розроблених посібників, розподілені за групами
Група
характеристик

Характеристики компетенцій

Знання і розуміння

Визначають можливість застосування:
 персонального комп’ютера і нових інформаційних технологій у фармацевтичній галузі;
 прикладного програмного забезпечення і мережі Internet під час вирішення навчальних
професійно-спрямованих і фахових завдань;
 нових інформаційних технологій для статистичного аналізу даних у фармації.

Інтелектуальні
вміння і навички

Полягають у трактуванні особливостей застосування прикладного програмного забезпечення
для оброблення і статистичного аналізу фармацевтичної інформації.
Дозволяють інтерпретувати:
 поняття біологічних і фармацевтичних процесів;
 основні формальні моделі подання фармацевтичних знань;
 основні поняття теорії ймовірностей, математичної статистики і математичної логіки під час
вирішення фармацевтичних і професійно-спрямованих завдань;
 типи фармацевтичних інформаційних систем.

Практичні
вміння і навички

Полягають у демонструванні навичок:
 обробки фармацевтичної інформації засобами прикладного програмного забезпечення;
 використання інформаційних ресурсів мережі Internet для пошуку фармацевтичної і
фахової інформації;
 формулювання умов фармацевтичних і фахових завдань у формальному вигляді і вибору
моделей для їх вирішення;
 подання біологічних і фармацевтичних процесів у формальному вигляді;
 застосування статистичних методів для аналізу результатів фармацевтичних досліджень;
 застосування пакетів прикладних програм під час вирішення фармацевтичних і професійноспрямованих завдань статистичними методами;
 володіння новими інформаційними технологіями для вирішення завдань у фармацевтичній
галузі.
Полягають у складанні алгоритмів фармацевтичних досліджень.

Інтеграційні вміння і
навички

Забезпечують аналізування й оцінювання:
 ролі інформації, комунікації і комп’ютерних технологій у фармації;
 особливостей використання персонального комп’ютера під час вирішення фахових
завдань;
 можливостей програмного забезпечення для вирішення завдань фармації;
 переваг певних програмних засобів під час вирішення професійно-спрямованих завдань;
 особливостей оброблення біологічних і фармацевтичних даних за допомогою різних
програмних засобів;
 принципів побудови і функціонування систем підтримки прийняття рішень у фармації;
 особливостей використання інформаційних систем і середовищ у фармації;
 можливостей спеціалізованих інформаційних систем щодо вирішення фахових завдань у
фармації;
 особливостей статистичних методів для оброблення даних фармацевтичних досліджень;
 даних, одержаних за результатами статистичного оброблення фармацевтичної інформації і
моделювання перебігу різноманітних процесів у фармації.

Досліджуючи, ми пересвідчились у тому, що за результатами навчання ДПНП «КМФ», здійсненого з
використанням розроблених посібників «Комп’ютерне моделювання у фармації. Практикум» і
«Комп’ютерне моделювання у фармації. Тестові завдання» майбутні провізори в процесі формування ІТкомпетентності набувають компетенцій, які в межах вище зазначених груп характеризуються (табл. 5):
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Таблиця 5
Характеристики компетенцій, набутих майбутніми провізорами
в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «КМФ»
з використанням розроблених посібників, розподілені за групами
Група
характеристик

Характеристики компетенцій

Знання і
розуміння

Дозволяють визначати можливості застосування:
 методів системного підходу до аналізу процесів у біології і фармації;
 математичних моделей хімічних реакцій під час вирішення різноманітних завдань у процесі
фармацевтичних досліджень;
 методів системного підходу до аналізу процесів в економічних системах.
Забезпечують здатність:
 визначати під час дослідження операцій об’єкти математичного моделювання;
 передбачати можливості програмних засобів для аналізу математичних моделей.
Дозволяють визначати:
 елементи процесу прийняття рішень;
 вирішальні правила під час прийняття рішень;
 числові оцінки з метою прийняття рішень.

Інтелектуальні
вміння і навички

Полягають у трактуванні особливостей застосування прикладного програмного забезпечення для
оброблення й аналізування фармацевтичної інформації в процесі комп’ютерного моделювання.
Забезпечують інтерпретування:
 основних понять математичної статистики для комп’ютерного моделювання перебігу
різноманітних процесів у фармації;
 моделей перебігу хімічних, фармакокінетичних і біологічних процесів під час фармацевтичних
досліджень;
 основних понять системного аналізу в біології і фармації;
 типів математичних моделей під час дослідження операцій.

Практичні
вміння і навички

Полягають у демонструванні вмінь:
 використовувати технічні можливості комп’ютерної техніки і програмного забезпечення для
аналізу біологічних і фармацевтичних систем;
 формально описувати реальну проблему, щодо якої необхідно приймати рішення;
 будувати адекватні математичні моделі явищ чи процесів, які вивчаються;
 використовувати технічні можливості персонального комп’ютера і програмного забезпечення для
аналізу завдань під час прийняття рішень.
Дозволяють використовувати:
 методи системного підходу до вирішення завдань у фармації;
 програмне забезпечення для математичного моделювання біологічних, хімічних і
фармакокінетичних процесів;
 методи системного підходу для вирішення соціально-економічних завдань;
 програмне забезпечення для пошуку розв’язків математичних моделей під час дослідження
операцій.
Забезпечують створення й аналізування:
 математичних моделей біологічних, хімічних і фармакокінетичних процесів;
 математичних моделей під час дослідження операцій.
Полягають у складанні і реалізації алгоритмів отримання оптимального рішення під час вирішення
професійно-спрямованих і фахових завдань.
Дозволяють знаходити числові розв’язки диференціальних рівнянь, а також систем, котрі
моделюють біологічні, хімічні і фармакокінетичні процеси.

Інтеграційні
вміння і навички

Забезпечують створення й аналізування математичних моделей:
 біологічних, хімічних і фармакокінетичних процесів;
 дослідження операцій.
Полягають в аналізуванні та оцінюванні об’єктів математичного моделювання в біології, хімії і
фармації.
Дозволяють аналізувати логічні схеми перевірки математичних моделей на адекватність.
Забезпечують оцінювання можливостей:
 математичного моделювання у фармації;
 хімічних, фармакокінетичних і біологічних математичних моделей під час вирішення
фармацевтичних завдань.
Полягають в оцінюванні:
 етапів дослідження операцій;
 операції за декількома показниками;
 методів пошуку рішень в умовах невизначеності, за наявності ризику і декількох цілей.
Дозволяють аналізувати та інтерпретувати отримані результати.
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Під час дослідження було з’ясовано, що за результатами навчання ДПНП «МІ», котре відбувалось з
використанням розроблених посібників «Медична інформатика. Практикум» і «Медична інформатика.
Тестові завдання», майбутні лікарі, формуючи ІТ-компетентність, набувають компетенцій, котрим у межах
вище зазначених груп характерно (табл. 6):
Таблиця 6
Характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями в процесі формування ІТ-компетентності під час
навчання ДПНП «МІ» з використанням розроблених посібників, розподілені за групами
Група
Характеристики компетенцій
характеристик
Дозволяють визначати можливості застосування:
 персонального комп’ютера в системі охорони здоров’я і медицині;
 прикладного програмного забезпечення під час вирішення медико-біологічних завдань;
Знання і
 мережі Internet у процесі вирішення лікарями фахових завдань;
розуміння
 нових інформаційних технологій для статистичного аналізу даних у медицині і біології;
 нових інформаційних технологій з метою підтримки прийняття рішень у системі охорони
здоров’я і медицині.
Полягають у трактуванні:
 понять медичної інформатики і теорії інформації;
 особливостей застосування прикладного програмного забезпечення для оброблення
медичної інформації і статистичного аналізу даних медико-біологічних досліджень;
 прикладного застосування аналізу біосигналів;
 методів оброблення й аналізу медичних зображень;
Інтелектуальні
 етичних і правових принципів управління медико-біологічною інформацією.
вміння і
Забезпечують інтерпретування:
навички
 основних понять теорії ймовірностей, математичної статистики і математичної логіки під час
вирішення медико-біологічних завдань, завдань управління в системі охорони здоров’я;
 понять медико-біологічних процесів;
 типів медичних інформаційних і госпітальних систем у галузі охорони здоров’я;
 основних формальних моделей подання медичних знань;
 використання доказів під час прийняття медичних рішень.
Забезпечують демонстрування навичок:
 обробки медичної інформації засобами прикладного програмного забезпечення;
 використання інформаційних ресурсів мережі Internet для пошуку медико-біологічної і
фахової інформації;
 застосування статистичних методів для аналізу результатів медико-біологічних досліджень і
звітних даних в системі охорони здоров’я;
 застосування пакетів прикладних програм під час вирішення медико-біологічних завдань
Практичні
статистичними методами;
вміння і
 володіння новими інформаційними технологіями для вирішення завдань діагностики,
навички
лікування і профілактики захворювань;
 роботи з електронними медичними картками;
 обробки медичних зображень.
Полягають у демонструванні вмінь:
 подавати умови медико-біологічних завдань і медико-біологічні процеси у формальному
вигляді і вибирати правильно моделі для їх вирішення;
 складати алгоритми медико-біологічних досліджень;
 аналізувати біосигнали.
Дозволяють аналізувати:
 роль інформації, комунікації і комп’ютерних технологій у системі охорони здоров’я і медицині;
 особливості використання персонального комп’ютера під час вирішення медико-біологічних
завдань;
 особливості використання інформаційних середовищ у системі охорони здоров’я і медицині;
 принципи побудови і функціонування систем підтримки прийняття рішень у медицині.
Забезпечують оцінювання:
 можливостей програмного забезпечення для вирішення фахових завдань у системі охорони
Інтеграційні
здоров’я і медицині;
вміння і
 переваг спеціалізованих програмних засобів під час вирішення медико-біологічних завдань;
навички
 можливостей спеціалізованих інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень щодо
вирішення медико-біологічних і фахових завдань у системі охорони здоров’я і медицині.
Полягають в аналізуванні й оцінюванні:
 особливостей статистичних методів для оброблення даних медико-біологічних досліджень;
 даних, одержаних за результатами статистичного оброблення медико-біологічної інформації і
моделювання перебігу різноманітних процесів у медицині і біології.
Дозволяють аналізувати і порівнювати особливості оброблення медичних даних за допомогою
різноманітних програмних засобів.
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Здійснене дослідження дозволило нам дійти висновку, що ІТ-компетентність, яка формується в
майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використанням
розроблених посібників, з огляду на компетенції, що набуваються майбутніми фахівцями під час такого
процесу, в певному сенсі можна розглядати як освітній феномен, котрий відображає існуючий баланс
інтересів суспільства, роботодавців, профільних ВНЗ, а також споживачів медичних і фармацевтичних послуг.
Висновки. Зважаючи на вище викладене, можна стверджувати, що використання розроблених і
запроваджених в ІФНМУ посібників з метою реалізації компетентнісного підходу під час навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у межах формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів та її
складових забезпечує збільшення його якості і підвищує конкурентоспроможність вищої медичної і
фармацевтичної освіти, що обумовлює зростання її статусу не тільки на теренах України, але і в освітньому
просторі країн, долучених до реалізації положень Болонської декларації.
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THE ROLE OF BENEFITS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH
IN THE PROCESS OF FORMATION OF IT COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
Аnna Dobrovolska
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
Abstract. The article focuses on the competences that are formed in the future doctors and pharmacists
within their information technology competence (it-competence) in the process of learning the disciplines of
natural-scientific preparation (DPNP).
The conclusion is obtained that in the process of formation of the it competence when training DPNP future
specialists acquire value-informative, educational, informational, cultural, educational, communicative
competence, and the competence of personal self-improvement.
Characterized by competence, the acquisition of which in the process of formation of the it competence
when training DPNP due to the use of the developed AIDS, namely education, research, socio-personal,
organizational, personal and adaptive competencies, and the competence of the cooperation.
Distributed characteristics of the competencies acquired by future doctors and pharmacists in the process of
formation of the it competence when training DPNP, in the following groups as knowledge and understanding,
intellectual skills, practical skills, integration skills.
The conclusion is obtained that the use of the developed manuals with the purpose of realization of
competence approach in teaching DPNP within the formation of it-competence of future specialists and its
components provides increased quality and competitiveness of higher medical and pharmaceutical education.
Key words: group of characteristics, IT competence, competencies, manuals, characteristics.
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