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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями.

Сучасні тенденції щодо організації освітнього процесу у закладах 
вищої освіти тісно пов’язані із процесами глобалізації та євроінтеграції. 
Одним із першочергових завдань, які стоять перед системою освіти 
України є приведення у відповідність освітніх систем закладів вищої 
освіти до європейських стандартів. Особливо вагому та відповідальну 
роль в цьому процесі займає система охорони здоров’ я та навчальні 
заклади, що готують медичних фахівців, оскільки увесь комплекс їхньої 
діяльності направлений на покращення якості медичного обслуговування 
та збереження здоров’ я населення, шляхом надання якісних освітніх 
послуг і, відповідно, підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
медичної галузі. У цьому контексті актуальності набувають новітні 
методологічні та організаційні підходи щодо реорганізації професійної 
підготовки майбутніх медичних сестер, які несуть значне функціональне 
навантаження у лікувально-профілактичному процесі. З огляду на це, 
особливого значення набуває висока необхідність у формуванні 
комунікативної компетентності, як складової професійної
компетентності майбутніх медичних сестер, що дозволить значно 
покращити майбутню майстерність майбутніх фахівців медичної галузі. 

Аналіз останніх досліджень у межах даної проблематики.
Проблеми професійної підготовки майбутніх медичних фахівців та 

медичних сестер зокрема були предметом наукових досліджень низки 
науковців, які досліджували різні аспекти даної проблеми, с саме: 
філософські та методологічні (Л. Губерський, В. Андрущенко,
0 . Дубасенюк, О. Топузов, Л. Калініна та ін.); організаційні засади 
підготовки (Ю. Вороненко, Л. Кайдалова, І. Бойчук, В. Шатило та ін.); 
етико-деонтологічні та технологічні аспекти формування професійної та 
комунікативної взаємодії у професійній підготовці майбутніх медичних 
спеціалістів (С. Поплавська, Н. Шигонська та ін.); особливості організації 
освітнього процесу у закладах медичного профілю (С. Гордійчук,
1. Махновська, З. Шарлович та ін.); проблематика застосування 
компетентнісного підходу освітлена в працях О. Заблоцької, Р. Гуревича, 
та ін. Основні положення філософії системного, гуманістичного, 
особистісно-орієнтованого, інтегративного підходів та його застосування
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в освітньому процесі висвітлені в роботах В. Сластьоніна, О. Вознюка,
О. Дубасенюк, К. Роджерса, О. Пометуна, М. Пустового, В. Рибалки, 
О. Савченко, М. Сосніної, А. Хуторського та ін.

Мета дослідження полягає у виокремленні та аналізі 
методологічних підходів формування комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер відповідно до інноваційних процесів, що 
відбуваються у сучасній сфері професійної освіти.

Методами дослідження було обрано аналіз, синтез, систематизацію 
та логічне узагальнення для вивчення проблематики дослідження.

Результати та обговорення.
Комунікативну компетентність майбутніх та практикуючих 

медичних сестер ми розглядаємо як складову їхньої професійної 
діяльності та професійної компетентності, оскільки ефективна 
комунікація стає однією з передумов для успішної взаємодії з пацієнтом 
та колегами у системі охорони здоров’я. З огляду на це, професійна 
підготовка майбутніх медичних сестер у закладах вищої освіти 
передбачає також і формування їхньої комунікативної компетентності на 
належному рівні. Цей процес вимагає переосмислення методологічних та 
організаційних засад організації освітнього процесу відповідно до нових 
вимог ринку освітніх послуг. На нашу думку, вагомим тут є 
виокремлення та аналіз методологічних засад формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як таких, що 
визначають вихідні положення для розробки і надалі впровадження 
нових форм, методів та засобів навчання.

У межах нашого дослідження ми виокремили такі підходи, які, на 
нашу думку, складуть методологічну основу процесу формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у закладах 
вищої освіти медичного спрямування, як: системний, гуманістичний, 
компетентнісний, особистісно-орієнтований та інтегративний підходи.

Сутність системного підходу полягає в дослідженні об’єкта як 
цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними. 
В межах нашого дослідження об’єктом системного підходу буде 
виступати процес формування комунікативної компетентності майбутніх 
медичних сестер. Основним методом системного підходу, що дозволить 
дослідити множинність елементів у сукупності відношень виступає 
системний аналіз, як метод вирішення складних комплексних проблем. 
Такі характеристики системного підходу як цілісність, ієрархічність, 
структуризація, множинність та системність дозволяють нам розглядати 
цей підхід як системоутворюючий компонент процесу формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер.

Застосування та роль системного підходу в організації освітньої 
діяльності у закладах вищої освіти були предметом багатьох науковців, 
зокрема Т. Кочубей, К. Іващенко наголошують, що «адекватне 
застосування принципів системного підходу при дослідженні різних 
систем сприяє розвитку в дослідника особливого, системного типу
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мислення» [1, с. 10]. В свою чергу, В. Сластьонін відзначає, що 
системний підхід в освіті спрямований на виділення в педагогічній 
системі й особистості інтегративних системоутворюючих зв’язків і 
відношень, вивчення й формування стійких та змінних, головних та 
другорядних явищ педагогічної системи [2]. О. Савченко розглядає 
системний підхід як результативний в оновленні змісту загальної 
середньої освіти, його структурування за етапами навчання і предметами, 
очікуваними результатами засвоєння [3].

Отже, сутність системного підходу в межах нашого дослідження 
щодо формування комунікативної компетентності майбутніх медичних 
сестер полягає в тому, що він дозволяє виявити роль як окремих 
компонентів системи як у розвитку особистості так і системи 
формування в цілому. Таким чином, системний підхід у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер передбачає 
дослідження об’єкта освітнього процесу як складної системи, а саме: 
визначення його індивідуальних характеристик і особливостей 
сприймання зовнішнього середовища; побудова взаємодії з ним на основі 
оцінки його індивідуальних якостей, і, навпаки, оцінка індивідуальних 
якостей через його характеристику як цілісності, а навчання можна 
вважати таким видом освітнього процесу, за допомогою якого 
створюється основа для формування організаційно-педагогічних умов 
комунікативної компетентності у майбутніх медичних сестер.

Також системний підхід дозволяє розглядати процес формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як складне 
системне утворення, що спрямоване формування сутнісних системних 
знань та комунікативної компетентності із установленням 
міжпредметних зв’язків і цілісних уявлень про навколишній світ, 
визначити комунікативну компетентність, як систему, з її певною 
структурою й особливостями, принципами та закономірностями та надає 
можливості прогнозувати розвиток комунікативної компетентності в 
певних соціокультурних умовах, проектувати й реалізовувати різні 
моделі керування нею, зокрема

Наступним підходом, що становить значну цінність нашого 
дослідження є гуманістичний підхід. Виокремлення даного підходу 
зумовлене самою сутністю діяльності майбутніх медичних сестер як 
працівників галузі охорони здоров’ я, де основною цінністю є життя 
людини та гуманне ставлення до пацієнтів.

К. Роджерс, як один із фундаторів даного напряму, визначає 
позитивність відносин між медичним працівником та пацієнтом, однією з 
умов успішного лікування. Гуманізм відносин у медичній сфері також 
визначається Етичним кодексом медичного працівника та Етичним 
кодексом медичної сестри, де висвітлено основні принципи та підходи до 
організації професійної діяльності медичних працівників та 
налагодження ефективних стосунків під час лікувально-діагностичного 
процесу.
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У контексті гуманістичного підходу, формування комунікативної 
компетентності у майбутніх медичних сестер передбачає її вдосконалення 
крізь призму особистісних структур свідомості, які забезпечують на 
рефлексивній основі активне переосмислення всіх компонентів процесу 
навчання, на основі самоорганізації процесу учіння. Гуманістичний підхід 
розкриває людину, як унікальну цілісну особистість, що розвивається у 
процесі активної самореалізації власного творчого потенціалу в системі 
взаємодії з іншими людьми. Кінцевою метою застосування гуманістичного 
підходу при підготовці майбутніх медичних сестер є формування 
самосвідомості та становлення їх, як особистості в суспільстві. Зокрема
І. Радзієвська та О. Джулай акцентують, що гуманістичний підхід у ЗВО 
здійснюється шляхом насичення клінічних предметів завданнями, що 
містять загальнолюдські проблеми та цінності і дозволяють 
індивідуалізувати та диференціювати процес навчання. Індивідуалізація 
навчання передбачає вибір способів, прийомів, темпу навчання, 
врахування індивідуальних особливостей студентів, рівня розвитку їх 
здібностей. Диференціація виявляється у варіативності змісту, форм і 
методів навчання, засобів методичної підтримки студентів відповідно до 
наявного рівня навчальних досягнень [4]. Даний процес характеризується 
такими показниками: звернення освітнього процесу до людини, як 
основного його об’єкту, насичення змісту освіти проблемами людини; 
організація освіти не як сукупності заходів, а як цілісної системи 
життєдіяльності педагога й вихованця. С. Поплавська акцентує увагу на 
важливості етичної складової професійної взаємодії медичного фахівця та 
хворого [5], у той час коли Н. Шигонська висвітлює роль та значення 
толерантності в означеному процесі [6].

Таким чином, гуманістичний підхід у формуванні комунікативної 
компетентності майбутніх медичних сестер дозволяє формувати 
моральні якості, етико-деонтологічні норми, які необхідні медичним 
працівникам у активному процесі інформатизації життя.

Застосування комптентнісного підходу у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер, зумовлене 
орієнтацією на формування саме компетентності, умінь налагоджувати та 
реалізовувати ефективну комунікацію у професійній діяльності 
майбутніми медичними сестрами. Засади компетентнісного підходу 
висвітлені в працях багатьох науковців, серед яких Л. Антошкіної, 
Л. Буркова, О. Заблоцької, Н. Овчарук, В. Петрової, О. Пометуна, 
М. Пустового, М. Сосніної, А. Хуторського, та ін.. В. Петрова зазначає, 
що цей підхід акцентує увагу на результаті освітнього процесу, причому 
в якості результату розглядається не засвоєння суми інформації, а 
здатністю людини самостійно діяти в різних проблемних ситуаціях, 
застосовуючи знання і породжуючи нові [7]. Відповідність 
компетентнісного підходу вимогам сучасного ринку праці окреслена 
Л. Антошкіною, яка наголошує, що «компетентнісний підхід більш 
відповідає умовам ринкового господарювання, оскільки він припускає,
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крім орієнтації на формування поряд з професійними знаннями і 
вміннями (головне для академічного підходу), що трактуються як 
володіння професійними технологіями, ще й розвиток універсальних 
здібностей і готовностей (ключових компетенцій), які затребувані 
сучасним ринком праці» [8, с. 15].

Цінним у цьому напрямі є думка колективу авторів, які вважають, 
що компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість 
освіти, і це, на думку науковця, є його безперечною перевагою над іншими 
традиційними та інноваційними підходами, коли «кінцевим результатом 
навчання є сформованість компетентностей людини, перенесення акцентів 
з рівня знань суб’єктів навчання на їх уміння використовувати інформацію 
для вирішення практичних проблем» [9].

Компетентнісний підхід у системі освіти має інноваційний характер 
і протистоїть системі освіти, яка панувала в радянській педагогіці -  
«знання -  уміння -  навички» (ЗУН), тому він передбачає не конкретну 
обізнаність та інформованість студентів, а успішне розв’язання складних 
проблем, які виникають при засвоєнні нових сучасних комунікативних 
технологій, у відношеннях з іншими людьми, в практичному житті і при 
виборі майбутньої професії.

Отже, ґрунтуючись на вищевикладених положеннях, під
компетентнісним підходом у формуванні комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер у загальному ракурсі ми розуміємо процес 
моделювання результатів освіти як норм якості вищої освіти та як 
результату навчання, у вузькому, змісту комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер як результату освітньої діяльності.

Формування різносторонньої особистості майбутньої медичної 
сестри із високим рівнем сформованості комунікативної компетентності 
відповідно до індивідуальних особливостей, якостей, схильностей та 
здібностей передбачає організацію освітнього процесу таким чином, щоб 
врахувати комплекс цих характеристик. Тому особливого значення 
набуває особистісно-орієнтований підхід, як такий, що дозволяє 
врахувати усі ці вимоги.

Проблемі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні
присвячено низку психолого-педагогічних праць, у яких висвітлено 
загальні та окремі її аспекти: забезпечення сприятливих умов 
формування людини як унікальної особистості І. Бех, М. Левківський, 
В. Сухомлинський та ін.; розробка форм особистісно-орієнтованого 
підходу до навчання В. Андреєв, Л. Деркач, О. Домінський, І. Зимня, 
В. Рибалка та ін.. Цей підхід передбачає особливий освітній процес, 
пов’ язаний з постановкою чітких цілей і своїм змістом спрямований на 
розвиток особистості в процесі навчання. Саме орієнтація на особистість 
у процесі навчання у вищому освітньому закладі спрямована на 
особистісний потенціал майбутнього фахівця, на його професійну 
самореалізацію, неповторність, ініціативність, на розвиток у нього 
здатності адаптуватись у складних соціальних і професійних умовах.
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Особистісно-орієнтовний підхід до навчання розглядає студента як 
особистість, індивідуальність, а не як колективний суб’єкт. Концепція 
особистісно -  орієнтованого підходу передбачає опору на особистість у 
процесі навчання, урахування її індивідуальних, фізіологічних,
психологічних, пізнавальних і вікових особливостей, потреб, рівня 
підготовки й мотивів, а також орієнтацію на інтереси особистості [10]. За 
В. Рибалкою особистісно-орієнтований підхід має низку характеристик:

1) Особистісно орієнтований підхід має базуватися на цілісному 
науковому уявленні про особистість та концептуальному розумінні її 
психологічної структури, в контексті якої доцільно розглядати психічні 
функції, якості, властивості школяра у взаємозв’язку між собою. У 
педагогічній психології це важливо для адекватного розуміння природи 
особистості дитини, подолання однобічності, характерної для її розвитку 
в умовах традиційного навчально-виховного процесу, для формування 
повноцінного ставлення до особистості школяра та для встановлення 
розвиваючих взаємин між учителем та учнем, які сприяють розвиткові;

2) Поряд з концептуальним уявленням про особистість, необхідним 
компонентом особистісно орієнтованого підходу до виховання має 
слугувати спеціальний психодіагностичний інструментарій, який 
дозволяє здійснювати всебічне пізнання особистості конкретного учня. У 
контексті особистісно орієнтованого підходу це означає пізнання не 
окремих властивостей особистості, а їхнього взаємозв’язку, їхньої 
достатньо цілісної сукупності: адже саме таке поєднання психічних 
властивостей утворює своєрідність особистості дитини. До вказаного 
інструментарію мають належати різноманітні методи психодіагностики, 
консультування, профілактики, тренінгу тощо. Тут йдеться про певну 
систему, упорядкований комплекс методів, який слід будувати на основі 
психологічної структури моделі особистості;

3) Особистісно орієнтований підхід має бути у певний спосіб 
втілено у навчально-виховний процес, у його зміст та методи в 
загальноосвітній школі [11, с. 12].

В свою чергу, особистісно-орієнтований підхід передбачає 
максимальний розвиток індивідуальних особливостей особистості через 
залучення її до різних видів діяльності, забезпечує активізацію процесів 
саморозвитку, самоосвіти, самовиховання; передбачає посилення уваги до 
внутрішнього світу індивіда з одного боку -  орієнтацію освітнього 
процесу на загальну мету -  розвиток особистості, взаємодія всіх учасників 
навчально-виховного процесу, а з іншого -  шлях реалізації цієї мети [12].

Отже, організація навчального процесу в контексті особистісно- 
орієнтованого підходу у вищому медичному навчальному закладі освіти 
передбачає орієнтацію на особистість студента, його цілі, мотиви, 
уподобання, що забезпечується використанням відповідних методів і 
засобів навчання, а також створення необхідних умов; урахування 
індивідуального досвіду в єдності трьох компонентів -  когнітивного 
(знання), операційного (способи виконання дій), аксіологічного
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(установки, цінності), набутого студентом як суб’єктом пізнання.
Застосування інтегративного підходу у процесі формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер уможливлює 
реалізацію у навчально-виховному процесі принципу інтегративності 
знань (в тому числі у площині їхньої міждисциплінарності), педагогічних 
систем, цілей освіти тощо. Цей підхід реалізує принцип 
взаємодоповнюваності природничо-наукової, методичної традиції й 
гуманітарних способів пізнання та принцип здійснення освітнього 
процесу, заснований на взаємному доповненні, комплементарності 
різних форм. Інтеграція у навчальному процесі докорінно змінює зміст та 
структуру сучасного наукового знання, інтелектуально-концептуальні 
можливості окремих наук. Це найважливіший засіб досягнення єдності 
знання у змістовному, структурному, науково-організаційному аспектах. 
Використовуючи можливості інтегративного підходу при розгляданні 
процесу становлення та розвитку професійного рівня свідомості 
медичних працівників, ми забезпечуємо створення простору 
професіоналізації особистості медичної сестри в процесі багаторівневої 
підготовки за інтегрованою групою професійно-орієнтованих дисциплін.

Питання інтегративного підходу були розглянуті у працях 
О. Вознюка, О. Дубасенюк та ін., які досліджували теоретико- 
методологічні основи побудови інтегративної парадигми освіти, 
наголошуючи, що нова освітня парадигма, має бути інтегративною і 
передбачати інтегрування теоретичних засад і практичних результатів 
наукових та педагогічних парадигм і напрямів [13, с.7].

Проте, як зазначає О. Корніяка інтегративний підхід у професійній 
підготовці потребує створення нової наукової концепції побудови 
системи комплексного навчання на основі програмно-теоретичної, 
інформаційно-технологічної, структурної та функціональної 
взаємообумовленості, що надає їй статусу універсальності в системі 
підготовки фахівців у відповідності до вимог розвитку суспільства [14].

Отже, інтегративний підхід у формуванні комунікативної 
компетентності майбутніх медичних сестер передбачає інтеграцію 
теоретичних і практичних засад даного процесу з орієнтацією на кінцевий 
результат з урахуванням усіх компонентів та методологічних підходів.

Таким чином, аналіз змісту сутності та особливостей вище 
описаних підходів дозволяє глибше поглянути на проблему професійної 
підготовки у закладах вищої освіти та забезпечить методологічну основу 
побудови технології формування комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер.
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Поплавська С. Д. Методологічні підходи формування
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер

У статті представлено методологічні засади формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як цілісного 
процесу. Метою дослідження, що представлене у статті є виокремлення та 
аналіз методологічних підходів формування комунікативної
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компетентності майбутніх медичних сестер відповідно до інноваційних 
процесів, що відбуваються у сучасній сфері професійної освіти. Методами 
дослідження є аналіз, синтез, систематизацію та логічне узагальнення для 
вивчення проблематики дослідження. Виокремлено підходи, що
забезпечують цілеспрямованість та комплексність означеного процесу. 
Виокремлено системний, гуманістичний, компетентнісний, особистісно- 
орієнтований та інтегративний підходи, які складають основу процесу 
формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у 
закладах вищої освіти медичного профілю. Представлено характеристики 
кожного із обраних підходів.

Ключові слова: медична сестра, компетентність, комунікативна 
компетентність, методологія, підхід.

Поплавская С. Д. Методологические подходы формирования 
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер.

В статье представлены методологические подходы формирования 
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер как 
целостного процесса. Целью статьи является выделение и анализ 
методологических подходов формирования коммуникативной 
компетентности будущих медицинских сестер в соответсвии с 
инновационными процессами, которые происходят в современной сфере 
профессионального образования. Методами исследования определены 
анализ, синтез и логическое обобщение для изучения проблематики 
исследования. Выделены подходы, которые обеспечивают целостность и 
комплексность даного процесса. Определены системный, 
гуманистический, компетентностный, личностно-ориентированный и 
интегративный подходы, как составляющие основу для формирования 
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер в 
высщих учебных учреждениях медицинского профиля. Представлены 
характеристики каждого их представленых подходов.

Ключевые слова: медицинская сестра, компетентность,
коммуникативная компетентность, методология, подход.

Poplavska S. Methodological Approaches in Forming Future 
Nurses’ Communicative Competence

The methodological approaches in forming future nurses’
communicative competence as the integral process are presented in the paper. 
The aim of the article lies in defining and consequent analysis of 
methodological approaches of forming future nurses’ communicative 
competence in accordance with innovative processes in the modern 
professional education. Analysis, synthesis and logical generalization were 
chosen to achieve the study goal and deepen into the problem problematicity. 
The approaches which back the integrity and cohesiveness of the given 
process are defined. The system, humanistic, competent, person-oriented and 
integrative approaches were chosen to back future nurses’ communicative
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