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У дослідженні обґрунтовано методичні засади формування хімічної складової професійної компетент-
ності бакалаврів лабораторної діагностики (ХС ПК БЛД). Визначено відповідні умови, етапи та підходи 
до оновлення змісту освіти як складової розробленої методики професійно-орієнтованими хімічними по-
няттями. Встановлено пріоритетні методи і засоби навчання, види навчальних занять з хімічних дис-
циплін. Представлено модель формування хімічної складової професійної компетентності цих фахівців 
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1. Вступ 

Сучасна лабораторна діагностика як напрям ме-
дичної діяльності в умовах реформування системи охо-
рони здоров‟я України, спрямованого на підвищення 
якості медичних послуг для населення, набуває неаби-
якого значення [1]. Це значно підвищує вимоги до про-
фесійної компетентності кадрового складу лаборатор-
них служб, зокрема – їхньої хімічної складової.  

 

2. Аналіз останніх досліджень 

Проблема формування різних аспектів хімічної 
складової професійної компетентності фахівців сере-
дньої ланки у галузі лабораторної діагностики (за 
Законом України «Про вищу освіту» [2] – початково-
го рівня вищої освіти) є предметом дослідження ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Провідне 
місце посідають роботи з вивчення методичних під-
ходів до формування у студентів хімічних знань [3] 

та практичних навичок, зокрема – використання но-
вітніх аналітичних методів дослідження й роботи з 
сучасним хімічним обладнанням [4]; особливостей 
застосування у підготовці цих фахівців інноваційних 
методів і засобів навчання хімії [5].  

Методичні засади підготовки з хімії бакалаврів 
лабораторної діагностики (БЛД) – фахівців із першим 
рівнем вищої освіти [2] менш розроблені. Окремі 
наукові доробки стосуються організації самостійної 
роботи студентів із вивчення хімічних дисциплін [6]. 

Комплексне розв‟язання проблеми розробки методи-
ки формування хімічної складової професійної ком-
петентності (ХС ПК) цих фахівців залишається поза 
увагою дослідників. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою дослідження є обґрунтування методики 

формування ХС ПК БЛД.  
Досягнення поставленої мети передбачає роз- 

в‟язання таких завдань:  
– визначити умови й етапи формування ХС 

 ПК БЛД; 
– відібрати професійно-орієнтований зміст 

освіти; 
– встановити пріоритетні методи і засоби на-

вчання хімії, види навчальних занять з хімічних дис-
циплін. 

4. Розробка експериментальної методики 

формування ХС ПК БЛД  

Відповідно до концептуальних основ дидакти-
ки, що передбачають цілісність та інтеграцію навча-
льного процесу, при розробці методики, насамперед, 
врахували: 

– міждисциплінарні зв‟язки хімії з іншими ди-
сциплінами; 

– значущість ХС ПК БЛД для їх майбутньої 
фаху; 

– модульну структуру навчальних програм хі-
мічних дисциплін; 

– пріоритетні методи та засоби навчання, види 
навчальних занять з хімії; 

– поетапність формування ХС ПК БЛД. 
 

5. Результати дослідження 

Розглядаючи методику формування ХС ПК 
БЛД за системним підходом та використовуючи ме-
тод моделювання, встановили багатогранні зв‟язки 
між її складовими (рис. 1).  

Враховуючи зростання безпосередньої залеж-
ності змісту освітньої діяльності ВНЗ від вимог сус-
пільства, виокремили такі суспільно-педагогічні умо-
ви формування ХС ПК БЛД:  

1. Уніфікація вимог до результатів навчання з 
хімії БЛД – створює можливості для реалізації права 
студентів на академічну мобільність [2]. Порівняння 
змісту вітчизняних і загальноєвропейських освітніх 
документів довело тотожність ХС наведених в них 
професійних компетентностей БЛД [7, 8].  

2. Вивчення хімічних дисциплін студентами в 
контексті кредитно-модульної системи організації 
освітнього процесу у ВНЗ – є запорукою використан-
ня єдиних вітчизняних і європейських підходів до 
вимірювання обсягу навчального навантаження здо-
бувачів вищої освіти.  

3. Створення професійно-орієнтованого осві-
тнього середовища у навчанні хімії майбутніх БЛД – 

полягає у використанні професійно-орієнтованого 
змісту хімічних дисциплін, усвідомленні суб‟єктами 
викладання та учіння значущості хімічних знань, 
умінь та навичок для майбутнього фаху, упрова-
дженні відповідних інноваційних методів і засобів 
навчання хімії.  
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4. Систематична діагностика рівнів сформо-
ваності хімічної складової професійної компетент-

ності студентів – забезпечує постійний зворотній 
зв'язок між суб‟єктами учіння та викладання.  

 

 
Рис. 1. Модель формування ХС ПК БЛД 

 

Аналіз міждисциплінарних зв‟язків хімії та 
інших дисциплін у підготовці БЛД [9] дозволив вста-
новити пріоритетні для формування у студентів про-
фесійно-орієнтовані хімічні поняття, з яких було 
укладено відповідний глосарій [10]. 

Формування ХС ПК БЛД за розробленою ме-
тодикою: 

– ґрунтується на професійно-орієнтованих ме-
тодологічних підходах (компетентнісному, діяльніс-
ному, особистісно орієнтованому, аксіологічному) і 
дидактичних принципах (науковості змісту; система-
тичності й послідовності; міцності знань та ін.);  

– проходить за етапами – мотиваційно-цільо- 

вим (полягає в формуванні у студентів професійно-

орієнтованих особистісних цінностей), когнітивним 
(передбачає формування професійно-орієнтованих хі- 
мічних знань), діяльнісним (включає послідовні дії 
студентів за розробленими на попередньому етапі 

алгоритмами), інтеграційним (полягає в об‟єднанні 
професійно-орієнтованих хімічних знань, умінь, нави-
чок, особистісних рис і цінностей у ХС ПК БЛД); 

– передбачає застосування активних методів 
навчання хімії (моделювання уявних професійних 
ситуацій, ситуаційного методу (кейс-стаді), частково-

пошукових й дослідницьких методів, методу проек-
тів, розв‟язування задач із професійно-орієнтованим 
змістом, методу когнітивного інструктування самос-
тійної роботи студентів тощо) та відповідних до май-
бутньої професійної діяльності засобів навчання (хі-
мічного обладнання і реактивів, натуральних об‟єк- 

тів, зокрема – природної води й деяких біологічних 
рідин людини, мультимедійних презентацій, глоса-
рію професійно-орієнтованих хімічних понять, робо-
чих зошитів, збірників тестів та ін.); 

– відбувається в межах пріоритетних видів на-
вчальних занять з хімічних дисциплін – лекцій-
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візуалізацій, проблемних і бінарних лекцій (прово-
дяться двома лекторами – викладачем хімії та фахів-
цем у галузі лабораторної діагностики); практичних 

занять із застосуванням групової форми організації 
навчальної діяльності студентів, методів кейс-стаді, 
моделювання уявних професійних ситуацій та прове-
денням професійно значущого експерименту, прак-
тичних занять-прес-конференцій та ін. 

Діагностика сформованості ХС ПК БЛД здійс-
нюється за такими критеріями: глибина професійно-

орієнтованих хімічних знань (кількість сформованих 

понять); міцність засвоєння професійно-орієнтованих 
хімічних знань (тривалість їх зберігання); сформова-
ність професійно-орієнтованих практичних умінь та 
навичок з хімії; рівень мотивації вивчення хімії; во-
лодіння професійно-орієнтованими особистісними 
рисами, необхідними для здійснення лабораторних 
аналізів із використанням хімічного обладнання і 

реактивів. Показниками цих критеріїв є відповідні 
коефіцієнти. 

 

6. Висновки 

У розробленій методиці формування ХС  
ПК БЛД:  

1. Визначено умови й етапи формувального 
процесу. 

2. Відібрано професійно-орієнтований зміст 
освіти. 

3. Встановлено пріоритетні методи і засоби 
навчання хімії, види навчальних занять з хімічних 
дисциплін. 

4. Систематизовано багатогранні зв‟язки між 
складовими методики у відповідній моделі.  

Це сприятиме підвищенню ефективності підго-
товки з хімії майбутніх фахівців у галузі лабораторної 
діагностики із бакалаврським рівнем вищої освіти.  
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