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АНОТАЦІЯ

Попова  Наталія  Олександрівна.  Формування  професійної  позиції

майбутнього  медичного  працівника  в  процесі  фахової  підготовки  у

медичному коледжі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі

спеціальності  011  –  Освітні,  педагогічні  науки.  –  Центральноукраїнський

державний  педагогічний  університет  імені  Володимира  Винниченка.  –

Кропивницький, 2020.

В  дисертаційній  роботі  обґрунтовано  актуальність  дослідження,  яка

зумовлена розбудовою системи освіти України в процесі реформування галузі

фахової  передвищої  освіти,  що  передбачає  впровадження  нових  умов

формування та становлення особистості як професіонала.

Робота  є  теоретико-експериментальним  дослідженням  проблеми

формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в процесі

фахової підготовки у медичному коледжі.

Обґрунтовано  доцільність  теми  та  її  актуальність,  схарактеризовано

проблему,  стан  її  дослідження;  встановлено  зв'язок  роботи  з  науковими

програмами, планами, тезами; сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет,

гіпотезу  дослідження;  представлено  систему  методів  дослідження;  розкрито

наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів; висвітлено дані

щодо  експериментальної  бази  дослідження,  апробації  і  впровадження  його

результатів;  подано  інформацію  про  публікації  автора,  структуру  та  обсяг

дисертаційної роботи.

Проведено  аналіз  досліджуваного  феномену  на  міждисциплінарному

рівні  –  «позиція  особистості»,  «соціальна  позиція»,  «активна  позиція»,

«професійна позиція». Формування професійної позиції майбутнього медичного

працівника  визначено  однією  з  умов  становлення  особистості  майбутнього

медичного працівника.
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В ході проведеного дослідження, визначено зміст, критерії та показники

оцінювання  рівнів  професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника.

Встановлено  взаємозв'язок  критеріїв  професійної  позиції  майбутнього

медичного працівника: мотиваційного, пізнавального, діяльнісного. Розроблено

показники  рівня  професійної  позиції  за  визначеними  критеріями  (ціннісно-

орієнтаційна  сфера  обрання  медичної  професії;  адаптація  до  навчання,

організованість,  стабільність,  наполегливість   у  навчанні;  професійна

орієнтація;  динаміка  професійного  становлення  особистості;  формування

професійних знань, вмінь та навичок; вироблення власного стилю професійної

діяльності;  рівень  сформованості  професійної  позиції),  що  дозволило  нам

визначити чотири рівні сформованості професійної позиції майбутніх медичних

працівників: початковий, середній, достатній, високий.

З метою визначення рівня сформованості професійної позиції студентів

медичного коледжу, за допомогою засобів педагогічної діагностики, розроблено

кваліметричну  модель  рівня  сформованості  професійної  позиції  майбутніх

медичних  працівників,  що   надало  можливість  формалізувати  якісні

характеристики визначених критеріїв, показників та рівнів.

Розглядаючи  зміни  у  професійному  становленні  студентів  в  динаміці,

нами  виявлено  ряд  суперечностей  між:  соціальним  призначенням  медичної

професії  та  відсутністю практики цілеспрямованого формування професійної

позиції майбутніх медичних працівників під час навчання у медичному коледжі;

потребою сучасного суспільства в конкурентоздатних, компетентних фахівцях

медичної  галузі  і  поширеними  у  навчальних  закладах  фахової  передвищої

освіти традиційними методами навчання, які формують фахівців з недостатнім

рівнем  професійної  свідомості;  процесами  глобальних  змін  і  реформ,  які

відбуваються  в  суспільстві  та  змістом  медичної  освіти,  який  не  завжди

відповідає новим потребам соціуму.

Аналіз результатів педагогічної діагностики засвідчив перевагу низького

та середнього рівня  сформованості професійної позиції майбутніх медиків. Це

значить,  що студенти недостатньо обізнані  з  цілим комплексом особистісних
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професійних  рис,  без  яких  неможливе  виконання  професійних  обов’язків;

мають  низький  рівень  мотивації  до  професійного  самовдосконалення  та

саморозвитку.  Професійно значущі якості  та  суб’єктні  властивості  студентів

медичного  коледжу  характеризуються  невідповідністю  вимогам  сьогодення

щодо формування  конкурентоздатних фахівців,  що має  негативний вплив  на

уявлення  майбутніх  працівників  медичної  галузі   про  власну  професійну

позицію.

З’ясовано стан розробленості означеної проблеми в сучасній зарубіжній

та вітчизняній науково-педагогічній теорії; на основі виявлених суперечностей

обґрунтовано  зміст  педагогічних   умов   формування  професійної  позиції

майбутніх медичних працівників,  що спираються на сутнісні  характеристики

таких методологічних підходів,  як:  аксіологічний,  особистісно зорієнтований,

суб’єктний, діяльнісний.  Аналіз даних підходів  надав можливість визначити

важливість  особистісно-зорієнтованого  підходу  у  формуванні  професійної

позиції  майбутніх  медичних працівників,  який  є  одним із  найважливіших в

системі фахової передвищої освіти, враховуючи фактор підготовки фахівців, які

будуть працювати з людьми. 

Обґрунтовано,  що  конструювання  змісту  професійного  становлення

майбутніх  медиків  на  основі  розвитку  методичної  грамотності  визначається

принципами:  пріоритетності  фундаментальної  підготовки,  професійної

спрямованості освітнього процесу, єдності навчальної та практичної  підготовки

майбутніх медиків. 

В ході дослідження визначено, що  оволодіння професією неможливе без

спеціальної  теоретичної  та  практичної  підготовки  майбутніх  фахівців,  що

здійснюється в освітніх закладах. Процес професійного становлення і розвитку

професіонала розглянуто як процес і результат   взаємопов’язаних системних

перетворень   особистості  майбутнього  медика  –  професіогенез.  Крім  того,

визначено основні чинники становлення професійної «Я - концепції» студентів

медичних коледжів.
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Визначено  важливість  розвитку  комунікативно  мовленнєвої  культури

медичних працівників, як такої, що має безпосередній вплив  на рівень розвитку

та  становлення  професійно-етичної  культури.  Встановлено,  що  професійно-

етична  культура  медичних  працівників  є   складним,  системним,

соціокультурним явищем в  структурі  загальнолюдської  культури,  що формує

соціальний досвід із збереження життя та здоров'я людства,  які безпосередньо

впливають на рівень розвитку та становлення професійно-етичної культури.

Однією з необхідних умов формування професійної позиції  майбутніх

медичних  працівників  визначено  цілеспрямовану  взаємодію  з  різними

соціальними  інституціями  щодо  створення  демократичного  виховуючого

середовища.  Вивчення  стану  виховання  у  медичному  коледжі  виявило,  що

знання  та  вміння,  ціннісні  орієнтації  студентської  молоді  не  завжди

відповідають потребам сучасного суспільства та освітнім вимогам. На підставі

аналізу  проблематики  виховання  професійно  свідомої  особистості  із

сформованою  професійною  позицією  запропоновано  шляхи  вирішення

означених проблем.

Визначено,  що  підготовка  студентської   молоді  до  професійної

діяльності в демократичному суспільстві передбачає впровадження в освітній

процес активних форм, методів, умов, що сприяють формуванню професійної

позиції.  Доведено ефективність організації виховної роботи з громадянського

виховання  у  розв’язанні  таких  психолого-педагогічних  та  організаційно-

педагогічних  завдань:  розвиток  пізнавального  інтересу  та  мотивації

студентської  молоді  до  активної  участі  у  громадських  справах;  інтеграція

освітнього  середовища  навчального  закладу,  місцевої  громади,  залучення

громадськості  до  виховного  процесу;  формування  її  активної  громадянської

позиції;  створення  у  навчальному  закладі  демократичного   виховуючого

середовища. Встановлено, що освітній заклад передвищої освіти, організований

як  відкрита  виховна  система  містить  значний  виховний  потенціал,  надаючи

змогу  усім  суб’єктам  студентської  спільноти  набувати  досвіду  професійного

розвитку,  демократичних відносин, громадянської поведінки та дії. 
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Розкрито сутність  педагогічного експерименту з  реалізації  визначених

педагогічних  умов;  описано  способи  моніторингу  їх  ефективності  та

діагностики прикінцевих результатів.

Встановлено, що  побудова кваліметричної моделі рівня сформованості

професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників  дозволила  здійснити

статистичні розрахунки показників по кожному критерію окремо, відповідно до

чого нами було здійснено узагальнення  щодо рівнів сформованості професійної

позиції  студентів  медичного  коледжу  по  кожному  критерію,  враховуючи  їх

показники та вагомість. Узагальнені дані демонструють збільшення студентів за

рівнями сформованості професійної позиції  у порівнянні із формувальним та

підсумковим зрізом, –   за мотиваційним критерієм: на високому рівні на 8,7 %;

достатньому –  11,2 %; за пізнавальним критерієм: на високому рівні  –  8,4 %;

достатньому –  7,7  %;  діяльнісним критерієм:    на  високому рівні  –  10,7  %;

достатньому – 6 %. 

Порівняння  вищенаведених  даних  свідчить  про  правильну  побудову

траєкторії конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків

на основі методичної грамотності,  як однієї з педагогічних умов формування

професійної позиції майбутніх медичних працівників.

Доведено,  важливість  впровадження  педагогічної  умови  –  розвиток

професійно-етичної  культури  студентів-медиків.  Використовуючи  ряд

психолого-педагогічних  методик,  тренінгових  технологій,  впровадження

спеціальних тематичних блоків не тільки до програм  суспільно-гуманітарних

дисциплін, а й до професійно-зорієнтованих,  розроблено рівні сформованості

професійно-етичної  культури  майбутніх  медичних  працівників.   Результати

контрольного  зрізу  за  рівнями  сформованості  професійно-етичної  культури

засвідчили  позитивну  динаміку.  Після  завершення  підсумкового  етапу

експерименту в експериментальній групі кількість студентів з достатнім рівнем

та високим рівнем значно зросла.

Експериментально перевірено організацію цілеспрямованої  взаємодії  з

різним соціальними інституціями, впровадження ряду студентських ініціатив,
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які є визначальними при формуванні демократичного виховуючого середовища

медичного  коледжу. Залучення  молоді  до  діяльності  громади,  лікувальних

закладів,  волонтерської роботи, громадських організацій, сприяє формуванню

як  свідомого  громадянина  сучасного  суспільства,  так  й  водночас  формує

особистість  як  майбутнього  професіонала,  адже  більшість  студентських

ініціатив щодо створення демократичного виховуючого середовища медичного

коледжу мають професійне спрямування.

Теоретично доведено та  експериментально перевірено,  що педагогічні

умови,  розроблені  і  впроваджені  в  діяльність  медичного  коледжу,  з  метою

формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників,  мали

суттєвий вплив на формування особистості-професіонала, збагатили уявлення

студентів про сутність медичної професії; про місце та роль професійної позиції

майбутніх медичних працівників в контексті реформування медичної галузі та

соціальних запитів сучасного суспільства. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що

уперше обґрунтовано теоретичні й методичні засади формування професійної

позиції майбутніх медичних працівників, яку визначено як відносно стабільне

утворення,  що  розвивається  і  змінюється  під  впливом  професійної  освіти,

саморозвитку,  досвіду;  виявляється  в  особистісній  позиції  медичного

працівника;  визначено  критерії,  показники  та  рівні  цієї  професійної  якості;

окреслено специфіку умов формування професійної позиції студентів-медиків;

теоретично  обґрунтовано  й  експериментально  перевірено  технологію

формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників  в  процесі

фахової підготовки  у медичному коледжі; удосконалено методику професійно

орієнтованої  підготовки  майбутніх  медичних  працівників  на  засадах  єдності

теорії й практики та інноваційних технологій педагогічної науки; подальшого

розвитку набули теоретичні положення про взаємозв’язок професійно-етичної

культури  майбутніх  медиків,  виховуючого  середовища  медичного  коледжу  в

ході  професійного становлення особистості.
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Практична  значущість   результатів дослідження  полягає в підвищенні

рівня  сформованості  професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників

шляхом реалізації педагогічних умов в процесі фахової підготовки у медичному

коледжі.  Розроблено  методику залучення студентів  до  різних видів  освітньої

діяльності,  що  дає  змогу  підвищувати  ефективність  розвитку  професійної

позиції майбутніх медиків. Запропоновано комплексну педагогічну діагностику

рівнів сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників, яку

можна використовувати в процесі  моніторингу якості  професійної підготовки

студентів медичних коледжів. Результати дослідження можна використовувати в

процесі  професійної  підготовки  майбутніх  медичних працівників,  організації

виховної та науково-методичної роботи. Матеріали дослідження придатні для

підвищення професійно-педагогічної кваліфікації викладачів. 

Ключові  слова: професійна  позиція,  педагогічні  умови,  майбутні

медичні  працівники,   методична  грамотність,  професійно-етична  культура,

демократичне виховуюче середовище.
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