


Голова засідання  –  Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри
педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент.

2. СЛУХАЛИ: Доповідь аспіранта кафедри педагогіки та менеджменту
освіти  Попової  Наталії  Олександрівни  за  матеріалами  дисертації:
«Формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в
процесі  фахової  підготовки  у  медичному  коледжі»,  представленої  на
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – освітні,
педагогічні науки .

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.
Тeму  диcepтaцiї  зaтвepджeно  24 вересня  2018 р.  на  засіданні  Вчeнoї

paди ЦДПУ iмeнi Володимирa Винниченка протокол № 2.
Робота виконана на  кафедрі педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУ

iмeнi Володимирa Винниченка.
Доповідач  обґрунтувала  актуальність  обраної  теми,  визначила  мету,

завдання, охарактеризувала об’єкт та предмет дослідження, виклала основні
наукові положення та висновки, що виносяться на захист, вказала науково-
практичну  значущість  роботи,  зазначила  про  впровадження  результатів
дослідження.

Автором  зазначено,  що  аналіз  досліджуваної  проблеми  виявив,  що
формування професійної позиції майбутнього медичного працівника є однією
з головних умов становлення особистості як професіонала, який відповідає
вимогам  сучасного  суспільства  в  часи  реформування  та  соціокультурних
змін.  Нами  встановлено,  що  професійна  позиція  є  відносно  стабільним
утворенням, але вона може розвиватися і змінюватися з часом. Особливо цей
етап є важливим у період навчання в закладі фахової передвищої освіти,  а
саме  у  медичному  коледжі,   коли  відбувається  формування  професійних
компетентностей майбутніх медичних працівників.

Відповідно  до  визначених  завдань  наукового  дослідження,  з  метою
окреслення  шляхів  формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників  в  процесі  навчання  у  медичному  коледжі,  які  сприятимуть
професійному розвитку фахівців, формування уявлень про обрану професію,
досліджено поняття критеріїв, показників  та рівнів формування професійної
позиції  майбутнього медичного  працівника. На  підставі  визначення  змісту
професійної  позиції  майбутніх  медиків  нами було конкретизовано сутність
структури,  що  виявляється  внаслідок  єдності  критеріїв  –  мотиваційного,
пізнавального, діяльнісного. Водночас, було розроблено показники означеної
проблеми, які дозволяють визначити рівні сформованості професійної позиції
студентів медичних коледжів.

Структура  підготовки  майбутніх  спеціалістів  медичної  галузі  має
рівневий характер, крім того, враховуючи динамічність розвитку, на кожному
рівні зазнає певних змін.  Таким чином, нами було розроблено чотири рівні
сформованості  професійної  позиції:  початковий,  середній,  достатній,
високий.



З метою визначення рівня сформованості професійної позиції студентів
медичного  коледжу, за  допомогою  засобів  педагогічної  діагностики,  нами
було  розроблено  кваліметричну  модель  рівня  сформованості  професійної
позиції майбутніх  медичних  працівників,  що  надало  можливість
формалізувати  якісні  характеристики  визначених  критеріїв,  показників  та
рівнів.

В  ході  реалізації  запропонованих  педагогічних  умов,  окреслено
проблематику  та  суперечності  проблеми  формування  професійної  позиції
майбутніх  медичних  працівників.  Теоретичне  обґрунтування  педагогічних
умов  формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників
спирається  на  сутнісні  характеристики  таких  методологічних  підходів,  як:
аксіологічний, особистісно зорієнтований, суб’єктний, діяльнісний.  

Аналіз  даних  методологічних  підходів   надав  можливість  визначити
важливість  особистісно-зорієнтованого  підходу  у  формуванні  професійної
позиції майбутніх медичних працівників, який  є одним із найважливіших в
системі фахової передвищої медичної освіти, враховуючи фактор підготовки
фахівців,  які  будуть  працювати  з  людьми.  Таким  чином,  в  контексті
конструювання  змісту  професійного  становлення  майбутніх  медиків  на
основі  розвитку  методичної  грамотності  встановлено  основні   напрями
побудови траєкторії  розвитку професійного становлення студентів-медиків:
гуманізації,  демократизації,  особистісно  орієнтованої  системи  освіти.
Водночас,  нами  визначено  основні  чинники  побудови  траєкторії
конструювання  змісту  професійного  становлення  майбутніх  медиків  на
основі розвитку методичної грамотності, яка керується такими принципами:
пріоритетності  фундаментальної  підготовки,  професійної  спрямованості
освітнього процесу, єдності навчальної та практичної  підготовки майбутніх
медиків. 

В  сучасних  умовах  реформування  фахової  передвищої  освіти,
медичної  галузі,  актуалізується  проблема  якісної  підготовки  фахівців  з
відповідним  рівнем  професіоналізму.  Встановлено,  що  невід’ємним
складником   професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника,
показником його моральної  та  професійної  зрілості  є   рівень  професійно-
етичної культури. В контексті наукового дослідження нами визначено основні
якості,  важливі  у  професійному  спілкуванні  медичного  працівника  з
пацієнтом:  конкретність,  ініціативність,  автентичність,  емпатія,  відкритість.
Крім того, розроблено структуру професійно-етичної культури, компоненти
якої знаходяться у систематичній взаємодії: фахові знання та компетентності,
культура особистості, професійний досвід, особисті морально-етичні якості,
знання норм медичної етики та деонтології, культура мовлення фахівця.

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.



Як однією з необхідних умов формування професійної позиції майбутніх
медичних  працівників  визначено  цілеспрямовану  взаємодію  з  різними
соціальними  інституціями  щодо  створення  демократичного  виховуючого
середовища, адже  вивчення стану системи виховної роботи  в медичному
коледжі виявило, що знання та вміння, ціннісні орієнтації студентської молоді
не завжди відповідають потребам сучасного суспільства та освітнім вимогам.

У  процесі  дослідження  для  забезпечення  реалізації мети  та  завдань
створення  демократичного  виховуючого  середовища  визначено  соціально-
педагогічні  умови,  дотримання  яких  сприяє  результативності  виховного
процесу,  і,  як  наслідок,  –  формуванню  професійної  позиції,  а  саме:
розроблення  змісту,  форм  і  методів,  їх  упровадження  у  практику  роботи
медичного коледжу; відповідальна громадянська участь студентської молоді в
процесі організованої суспільно корисної професійної діяльності; активізація
соціального  партнерства  з  місцевою  громадою.  З  цією  метою  нами
впроваджено  ряд  студентських  ініціатив,  які  мали  суттєвий  вплив  на
формування активної громадянської позиції студентів, активної професійної
позиції  через  співпрацю  з  різними  структурами  громади,  що  забезпечило
створення  демократичного виховуючого середовища медичного коледжу. 

Підсумовуючи,  зазначаємо,  що  формувальний  етап  дослідження
засвідчив перевагу низького та середнього рівнів сформованості професійної
позиції студентів медичного коледжу, що зумовлено відсутністю системного
підходу до формування професійної позиції студентів-медиків; недостатністю
розробленості навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу.

Впровадження  та  реалізація  визначених  нами  педагогічних  умов,  в
процесі  експериментальної  перевірки,  засвідчили  позитивну  динаміку
зростання  у  студентів  рівнів  сформованості  професійної   позиції.
Підсумковий  етап,  під  час  якого  застосовано  ряд  методів  математичної
статистики,  надав  якісні  показники,  що   визначили  збільшення  відсотку
студентів  за  рівнями  сформованості  професійної  позиції   у  порівнянні  із
формувальним та підсумковим зрізом.

Порівняно із формувальним зрізом, підсумковий зріз продемонстрував
таку позитивну динаміку: за  мотиваційним критерієм кількість студентів  з
високим  рівнем  професійної  позиції  в  експериментальній  групі  зросла  на
8,7 %,  пізнавальним  –  8,4 %,  діяльнісним  –  9,2 %.  Узагальнюючи
вищенаведені результати зрізів,  можна констатувати, що в середньому 9 %
студентів експериментальних груп медичного коледжу мають високий рівень
сформованості  професійної  позиції,  що ще раз підтверджує висунуту нами
гіпотезу про  розробку  та  впровадження  визначених  педагогічних  умов,  як
необхідних  при  формуванні  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників в процесі фахової підготовки у медичному коледжі.

Перспективи  подальшої  наукової  діяльності  вбачаємо  в  дослідженні
динаміки розвитку професійної  позиції  майбутніх  медичних працівників  в
умовах  становлення  фахової  передвищої  освіти  та  реформування  галузі
охорони здоров’я. Крім того, проведене дослідження не окреслює всі умови
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників у процесі



навчання в медичному коледжі,  і,  таким чином, відкриває нові можливості
для визначення ряду нових педагогічних умов, які  б сприяли формуванню
професійної позиції фахівців медичної галузі.

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою і логікою дослідження
та складається з анотації державною та англійською мовами, вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

По доповіді було задано 8  запитань, на які доповідач дав правильні і
ґрунтовні відповіді. Питання задавали:

Окольнича Тетяна Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та
менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. Шановна Наталіє
Олександрівно, розкрийте зміст категорії  «професійна позиція майбутнього
медичного працівника».

Попова Н. О.: Дякую за запитання. Професійну позицію майбутнього
медичного  працівника  розглядаємо,  як  відносно  стабільне  утворення,  що
розвивається  і  змінюється  під  впливом  професійної  освіти,  саморозвитку,
досвіду;  виявляється  в  особистісній  позиції  медичного  працівника  та
визначає  морально-етичні  принципи  професійної  поведінки,  стимулює
високу продуктивність професійної діяльності. 

Радул  Ольга  Сергіївна,  професор  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  доктор  педагогічних  наук,  професор. Шановна
Наталіє  Олександрівно,  обґрунтуйте  виокремлену Вами  педагогічну  умову
«цілеспрямована  взаємодія  з  різними  соціальними  інституціями  щодо
створення демократичного виховуючого середовища медичного коледжу».

Попова Н. О.: Дякую  за  запитання.  Як  однією  з  необхідних  умов
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників визначено
цілеспрямовану  взаємодію  з  різними  соціальними  інституціями  щодо
створення  демократичного  виховуючого  середовища  медичного  коледжу.
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.
У процесі дослідження для забезпечення реалізації мети та завдань створення
демократичного  виховуючого  середовища  визначено  соціально-педагогічні
умови,  дотримання  яких  сприяє  результативності  виховного  процесу, і,  як
наслідок,  –  формуванню  професійної  позиції,  а  саме:  розроблення  змісту,
форм і методів, їх упровадження у практику роботи коледжу; відповідальна
громадянська участь студентської молоді в процесі організованої суспільно-
корисної   професійної  діяльності;  активізація  соціального  партнерства  з
місцевою громадою.

Савченко Наталія  Сергіївна,  професор  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  доктор  педагогічних  наук,  професор.  Шановна
Наталіє  Олександрівно,  що  Ви  розумієте  під  «професійно-етичною
культурою медичних працівників»?



Попова Н. О.: Дякую  за  запитання.  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.

Філоненко  Оксана Володимирівна,  доцент кафедри педагогіки та
менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. Шановна Наталіє
Олександрівно,  розкрийте  вплив  мотивації  навчальної  діяльності  на
формування професійної позиції майбутнього медичного працівника.

Попова Н. О.: Дякую  за  запитання.  Важливим  фактором  розвитку
професійної спрямованості майбутніх медичних працівників є структура та
зміст організації освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти, які
повинні  стимулювати розвиток професійної мотивації студентів, визначаючи
риси  їхньої  професійної  ідентичності,  водночас  забезпечуючи   засвоєння
професійних  знань  і  вмінь.  Освітня  діяльність  має  трансформуватись  у
професійну  з  відповідною  зміною  орієнтирів,  цінностей  та  мотивів.
Мотивація  навчальної  діяльності  у  медичному  коледжі  є  тією  силою,  яка
спонукає  студента  до  активного  оволодіння  професійними  знаннями   і
навичками,  розвитку  інтересу  до  особливостей  реалізації  соціально-
професійних  ролей  і  функцій  медиками,  та  в  подальшому  є  невід’ємним
компонентом формування професійної позиції.

Растригіна  Алла  Миколаївна,  професор  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  доктор  педагогічних  наук,  професор.  Шановна
Наталіє  Олександрівно,  уточніть показники визначеного Вами діяльнісного
критерію формування  професійної  позиції  майбутнього  медичного
працівника .

Попова Н. О.: Дякую за запитання. Діяльнісний критерій найповніше
відображає процесуальну сутність формування професійної позиції. Саме в
процесі  діяльності  педагогів  і  студентів  реалізуються  завдання  засвоєння
соціального  досвіду  людства.  Діяльнісний  критерій  реалізується  за
допомогою певних методів, засобів та форм організації навчання. Показники
діяльнісного критерію: практичні навички (уміння застосовувати на практиці
отримані  знання;  досконало  володіти  практичними  медичними навичками,
уміти здійснювати медичне втручання);  уміння планувати свою діяльність;
уміння створювати умови успішного виконання  діяльності;  власний зразок
соціальної  поведінки;  комунікативні  якості  (використання  професійно
понятійного апарату).

Шандрук  Світлана  Іванівна,  професор  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  доктор  педагогічних  наук,  професор.  Шановна
Наталіє  Олександрівно,  які  головні  завдання  педагогічної  діагностики  у
медичному коледжі?

Попова Н. О.: Дякую  за  запитання.  Головними  завданнями
педагогічної  діагностики у медичному коледжі вбачаємо  визначення рівня
сформованості  професійної позиції студентів,  кількісну та якісну оцінку їх
навчальної діяльності, включаючи теоретичний та практичний зміст. Разом із



тим,  вважаємо,  що головним завданням діагностики є  мотивація  студентів
щодо власного  професійного  вибору, а  не  просто  проведення  зовнішнього
оцінювання  та  надання  певних  експертних  висновків.  Адже  процеси
самопізнання,  самовдосконалення  та  самореалізації  у  професії  залежать
насамперед  від бажання студентів. 

Бабенко Тетяна  Василівна,  доцент  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент. Шановна
Наталіє  Олександрівно,  розкрийте  показники  пізнавального  критерію
формування професійної позиції майбутнього медичного

Попова Н. О.: Дякую  за  запитання.  Показниками  пізнавального
критерію  є:  навчально-інтелектуальні  знання  та  вміння;  інформаційна
культура  (вміння  аналізувати,  обробляти,  усвідомлювати  інформацію);
прийняття  рішень  (розвиток  прагнення  до  самостійного  вирішення
проблемних  ситуацій  професійного  характеру);  самоконтроль  власної
самоосвітньої  діяльності;  професійна  дисципліна  (організованість,
відповідальність, самостійність).

Ляшенко  Ростислав  Олександрович,  старший  викладач кафедри
педагогіки та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук. Шановна
Наталіє  Олександрівно,  дайте  коротку  характеристику  високого  рівня
сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників.

Попова Н. О.: Дякую за запитання. Враховуючи ступінь сформованості
професійної позиції майбутніх медичних працівників, нами було розроблено
чотири  рівні  сформованості  професійної  позиції:  початковий,  середній,
достатній, високий. Високий рівень –  характеризується стійким позитивним
ставленням  до  обраної  професії,  має  підвищений  інтерес  до  роботи  в
медичній галузі, усвідомлює цінності професійної діяльності для суспільства
в цілому. Студент демонструє високий рівень знань, генерує нові ідеї, вміло
застосовує  інноваційні  підходи у власній  діяльності;  вирішує нестандартні
професійні  завдання.  В  практичній  діяльності  застосовує  творчий  підхід,
поряд із високою пізнавальною активністю. Студент здатний до передбачення
результатів  своєї  професійної  діяльності,  самооцінки  та  самоаналізу;  має
високий рівень сформованості професійної позиції.

3. Виступи присутніх.
З  характеристикою  наукової  зрілості  здобувача  виступив  науковий

керівник доктор педагогічних наук, професор Радул В. В., який відзначив,
що  в  процесі  підготовки  за  освітньо-професійною  програмою  за
спеціальністю  011  –  освітні,  педагогічні  науки,  Наталя  Олександрівна
Попова, повністю виконала  індивідуальний навчальний план, набула належні
теоретичні  знання,  уміння  й  навички,  сформувала  теоретичні  та  науково-
пошукові  компетентності  дослідника,  достатні  для  бачення  нових  ідей,
розв’язання  комплексних  проблем  у  галузі  професійної  діяльності.
Здобувачка також, на належному рівні  оволоділа  методологією наукової  та
педагогічної  діяльності,  що знайшло реалізацію в процесі  проведення нею



власного дослідно-експериментального дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Актуальність  виконаного  дисертаційного  дослідження  здобувачка
пояснює  тим,  що  процес  фахової  підготовки  в  медичному  коледжі  має
передбачати  не  тільки  оволодіння  майбутніми  медичними  працівниками
системою  глибоких  знань,  навичок,  а  й  формування   в  них  професійної
позиції задля успішної реалізації особистих інтересів суспільства.

Наукова  новизна  отриманих  результатів  пояснюється  і  тим,  що
обґрунтовано теоретичні й методичні засади формування професійної позиції
майбутніх медичних працівників, яку визначено як міждисциплінарне явище,
що  формується  в  процесі  діяльності  і  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.

Відповідно до визначених завдань дослідження, з метою окреслення
шляхів формування професійної позиції майбутніх медичних працівників в
процесі  навчання  у  медичному  коледжі,  які  сприятимуть  професійному
розвитку  фахівців,  формування  уявлень  про  обрану  професію,  досліджено
поняття критеріїв,  показників   та  рівнів  формування  професійної  позиції
майбутнього  медичного  працівника. Крім  того,  визначено  таку  структуру
готовності  медичних працівників до професійної діяльності,  яка включає в
себе  взаємопов’язані  критерії:  мотиваційний,  пізнавальний,  діяльнісний.
Водночас,   було  розроблено  показники означеної  проблеми,  що дозволило
визначити  чотири  рівні  сформованості  студентів  медичних  коледжів  до
майбутньої професійної діяльності: початковий, середній, достатній, високий.

З  метою  визначення  рівня  сформованості  професійної  позиції
студентів медичного коледжу, за допомогою засобів педагогічної діагностики,
було  розроблено  кваліметричну  модель  рівня  сформованості  професійної
позиції  майбутніх  медичних  працівників,  що   надало  можливість
формалізувати  якісні  характеристики  визначених  критеріїв,  показників  та
рівнів.

В  ході  реалізації  педагогічних  умов,  окреслено  проблематику  та
суперечності проблеми формування професійної позиції майбутніх медичних
працівників. 

Обґрунтовано,  що  теоретичне  обґрунтування  педагогічних  умов
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників спирається
на сутнісні характеристики таких методологічних підходів, як: аксіологічний,
особистісно зорієнтований, суб’єктний, діяльнісний.  

Аналіз  даних  методологічних  підходів   надав  можливість  визначити
важливість  особистісно-зорієнтованого  підходу  у  формуванні  професійної
позиції майбутніх медичних працівників, який  є одним із найважливіших в
системі фахової передвищої медичної освіти, враховуючи фактор підготовки
фахівців,  які  будуть  працювати  з  людьми.  Таким  чином,  в  контексті



визначення методичної грамотності встановлено основні  напрями побудови
траєкторії розвитку професійного становлення студентів-медиків: гуманізації,
демократизації,  особистісно  орієнтованої  системи  освіти.  Водночас,  нами
визначено  основні  чинники  побудови  траєкторії  методичної  грамотності
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників: принцип
пріоритетності  фундаментальної  підготовки,  принцип  професійної
спрямованості освітнього процесу, принцип єдності навчальної та практичної
підготовки майбутніх медиків. 

В  сучасних  умовах  реформування  фахової  передвищої  освіти,
медичної  галузі,  актуалізується  проблема  якісної  підготовки  фахівців  з
відповідним  рівнем  професіоналізму.  Встановлено,  що  невід’ємним
складником   професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника,
показником його моральної  та  професійної  зрілості  є   рівень  професійно-
етичної  культури.  В  контексті  наукового  дослідження  визначено  основні
якості,  важливі  у  професійному  спілкуванні  медичного  працівника  з
пацієнтом:  конкретність,  ініціативність,  автентичність,  емпатія,  відкритість.
Крім того, розроблено структуру професійно-етичної культури, компоненти
якої знаходяться у систематичній взаємодії: фахові знання та компетентності,
культура особистості, професійний досвід, особисті морально-етичні якості,
знання норм медичної етики та деонтології, культура мовлення фахівця.

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.

Як  однією  з  необхідних  умов  формування  професійної  позиції
майбутніх  медичних  працівників  визначено  створення  демократичного
виховуючого середовища, адже  вивчення стану системи виховної роботи  в
медичному  коледжі  виявило,  що  знання  та  вміння,  ціннісні  орієнтації
студентської молоді не завжди відповідають потребам сучасного суспільства
та освітнім вимогам. 

У процесі  дослідження для забезпечення реалізації мети та  завдань
створення  демократичного  виховуючого  середовища  визначено  соціально-
педагогічні  умови,  дотримання  яких  сприяє  результативності  виховного
процесу,  і,  як  наслідок,  –  формуванню  професійної  позиції,  а  саме:
розроблення  змісту,  форм  і  методів,  їх  упровадження  у  практику  роботи
медичного коледжу; відповідальна громадянська участь студентської молоді в
процесі організованої суспільно-корисної професійної діяльності; активізація
соціального партнерства з місцевою громадою. З цією метою впроваджено
ряд студентських ініціатив, які мали суттєвий вплив на формування активної
громадянської  позиції  студентів,  активної  професійної  позиції  через
співпрацю  з  різними  структурами  громади,  що  забезпечило  створення
демократичного виховуючого середовища медичного коледжу. 

Формувальний  етап  дослідження  засвідчив  перевагу  низького  та
середнього  рівнів  сформованості  професійної  позиції  студентів  медичного



коледжу,  що  зумовлено  відсутністю  системного  підходу  до  формування
професійної  позиції  студентів-медиків;  недостатністю  розробленості
навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу. 

Впровадження та реалізація визначених педагогічних умов, в процесі
експериментальної  перевірки,  засвідчили  позитивну  динаміку  зростання  у
студентів рівнів сформованості професійної  позиції. Підсумковий етап, під
час  якого  застосовано  ряд  методів  математичної  статистики,  надав  якісні
показники,  що   визначили  збільшення  відсотку  студентів  за  рівнями
сформованості  професійної  позиції   у  порівнянні  із  формувальним  та
підсумковим зрізом.

Порівняно із формувальним зрізом, підсумковий зріз продемонстрував
таку позитивну динаміку: за  мотиваційним критерієм кількість студентів  з
високим  рівнем  професійної  позиції  в  експериментальній  групі  зросла  на
8,7 %,  пізнавальним   –  8,4 %,  діяльнісним  –  9,2 %.  Узагальнюючи
вищенаведені результати зрізів, констатовано, що в середньому 9 % студентів
експериментальних  груп  медичного  коледжу  мають  високий  рівень
сформованості  професійної  позиції,  що ще раз підтверджує висунуту нами
гіпотезу про  розробку  та  впровадження  визначених  педагогічних  умов,  як
необхідних  при  формуванні  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників в процесі фахової підготовки у медичному коледжі.

З  огляду  на  вищезазначене,  вважаю,  що  дисертаційне  дослідження
Н.О. Попової  є  актуальним,  самостійним,  таким,  що  розкриває  новий
напрямок досліджень професійної позиції майбутнього медичного працівника
в контексті соціально-професійного розвитку особистості. 

В процесі виконання дисертаційного дослідження здобувачка показала
себе як свідомий, творчий, спроможний до вирішення  різноманітних завдань
дослідник.

На  основі  всього  цього  вважаю,  що  Наталя  Олександрівна  Попова
заслуговує  на  присудження  їй  наукового  ступеня  доктора  філософії  за
спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки.

З  оцінкою  дисертації  Попової  Наталії  Олександрівни  виступили
рецензенти:

– доктор педагогічних наук, професор Шандрук С. І., яка зазначила,
що модернізація професійної освіти,  що відбувається в нашій країні,  стала
необхідною умовою трансформації усталених поглядів на фахову підготовку
здобувачів  освіти,  зокрема  майбутніх  медичних  працівників.  У  процесі
соціально-культурної  та  економічної  трансформації  України  до
Європейського освітнього простору майбутні медичні працівники постають
перед  низкою  завдань:  від  фахівця  медичного  профілю  потрібен  чіткий
самоконтроль, готовність допомогти людині, яка цього потребує, дотримання
значної кількості правил поведінки та активних дій у будь-який час доби, у
будь-яких соціальних умовах і в будь-якому емоційному стані. З огляду на це,
важливим  завдання  системи  фахової  підготовки  в  медичному  коледжі  є
формування в майбутніх медичних працівників системи позитивної мотивації
до праці, готовності до виявлення ініціативи та конкурентоспроможності, до



самореалізації в умовах ринкових відносин. Тому процес фахової підготовки
в  медичному  коледжі  має  передбачати  не  тільки  оволодіння  майбутніми
медичними працівниками системою глибоких знань, навичок, а й формування
в  них  професійної  позиції  задля  успішної  реалізації  особистих  інтересів
суспільства.

Незважаючи, що проблема формування професійної позиції майбутніх
медичний працівників протягом останніх років починає активно розвиватися,
як  у  нашій  країні  так  і  за  кордоном,  що  втілилось  у  працях  багатьох
науковців,  досліджень,  які  б  цілісно  розглянули  проблему  формування
професійної  позиції  майбутнього медичного працівника в  процесі  фахової
підготовки  у  медичному  коледжі, не виявлено, що говорить про безперечну
актуальність та доцільність обраної дисертанткою наукової проблеми.

Детальне ознайомлення з текстом дисертації Н.О. Попової дає підстави
стверджувати,  що  науково-понятійний  апарат  дослідження  визначено
відповідно  вимогам  до  такого  рівня  робіт  і  є  достатнім  для  розв’язання
окреслених  автором  завдань,  які  сформульовані  логічно  і  дозволили
здійснити  різнорівневий  аналіз  досліджуваної  проблеми.  Всебічному
розв’язанню  завдань  наукового  пошуку  сприяла  коректно  використана
система  теоретичних  й  емпіричних  науково-педагогічних  методів,  яка
доповнена методами математичної  статистики, що забезпечило вірогідність
отриманих результатів.

Дисертація базується на ретельному аналізі значної кількості науково-
методичних джерел в яких в тій чи іншій мірі розглядаються різні аспекти
досліджуваної  проблеми,  добре  структурована  та  характеризується
логічністю викладу матеріалу.

Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційного дослідження
Н.О. Попової сумніву не викликають, його результати належно апробовані і
знайшли висвітлення у достатній кількості публікацій у фахових виданнях.

У  першому  розділі  дисертанткою  проведено  аналіз  досліджуваного
феномену на міждисциплінарному рівні, здійснено систематизацію наукових
підходів до трактування сутності понять: «позиція особистості», «соціальна
позиція»,  «активна  позиція»,  «професійна  позиція».  На  основі  якого
дослідниця  аргументовано  доводить,  що  формування  професійної  позиції
майбутнього медичного працівника є однією з умов становлення особистості
майбутнього медичного працівника. Заслуговує на увагу, що Н.О. Поповою
сформульовано власне розуміння сутності професійної позиції майбутнього
медичного  працівника,  визначено  критерії  (мотиваційний,  пізнавальний,
діяльнісний) та показники оцінювання рівня її сформованості. 

На  схвалення  заслуговує  і  розроблена  дисертанткою  кваліметрична
модель  рівня  сформованості  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників, застосування якої дозволило Н.О. Поповій формалізувати якісні
характеристики  визначених  критеріїв,  показників  та  чотирьох  рівнів
досліджуваного утворення.

За  результатами  проведеного  дослідження  стану  сформованості
професійної  позиції  майбутні  медичних працівників  авторкою встановлено



перевагу  респондентів  з  низьким  та  середнім  її  рівнем,  також  виявлено
прогалини в дослідженої характеристики за різними показниками, що стало
підґрунтям для подальшої наукової роботи.

У  другому  розділі  дисертанткою  обґрунтовано  педагогічні  умови
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників у процесі
фахової підготовки у медичному коледжі, до яких віднесено: 

-   конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків
на основі розвитку методичної грамотності;

-   розвиток професійно-етичної культури майбутніх медиківяк засобу
формування їх професійної позиції;

-   цілеспрямована взаємодія  з різними соціальними інституціями щодо
створення  демократичного виховуючого середовища медичного коледжу.

У  третьому  розділі  дисертації  розкрито  зміст  дослідно-
експериментальної  роботи  з  формування  професійної  позиції  майбутніх
медичних працівників у процесі фахової підготовки у медичному коледжі. 

За результатами формувального експерименту та на основі проведеного
аналізу  отриманих  експериментальних  даних  дисертанткою,  при
використанні  методів  математичної  статистики,  доведено,  що  введення  у
процес  фахової  підготовки  запропонованих  та  обґрунтованих  педагогічних
умов  привело  до  позитивних  змін  у  формуванні  професійної  позиції
студентів  експериментальної  групи.  Виявлено,  що  різниця  в  рівнях
сформованості професійної позиції студентів ЕГ і КГ статистично значуща,
що й підтвердило ефективність запроваджених заходів.

 Загальні висновки, що зроблені дослідницею, логічно випливають зі
змісту роботи, у концентрованому вигляді відображають основні результати
дослідження  відповідно  до  його  завдань  У  роботі  зроблені  відповідні
узагальнення  й  висновки,  правильно  оформлені  додатки  та  список
використаних джерел. 

Позитивно  оцінюючи  наукові  здобутки  дисертантки,  вважаємо  за
доцільне,  у  контексті  наукової  дискусії,  висловити  низку  зауважень  і
побажань: 

1. У підрозділі 1.1 ґрунтовно проаналізовано досліджуваний феномен
на  міждисциплінарному  рівні.  Проте,  вважаємо  за  доцільне  розширити  в
означеному  аналізі  розкриття  педагогічного  підходу до  дослідження
професійної позиції майбутнього фахівця. Авторка в даному аспекті аналізу
обмежилася  тлумаченням  понять  «педагогічна  позиція»  та  «професійно-
педагогічна позиція» (ст.36).

2. У підрозділі  1.2.  (с.56-60)  здійснено  всебічний  аналіз  підходів  до
сутності та структури готовності майбутніх медичних працівників, однак із
тексту  роботи  не  зовсім  зрозуміло,  який  її  взаємозв’язок  з  професійною
позицією майбутніх медичних працівників.

3. У підрозділі 1.3. (с. 93-101) дисертанткою розкриваються результати
констатуючого етапу дослідження рівня сформованості професійної позиції
майбутніх медичних працівників які подані в процентному співвідношенні,
однак  доцільно  доповнити  цей  аналіз  кількісними  й  якісними



характеристиками респондентів, що взяли участь в дослідженні. 
4. Певного  уточнення  та  редагування по  тексту  роботи  потребує

формулювання педагогічних умов формування професійної позиції майбутніх
медичних працівників у процесі фахової підготовки у медичному коледжі.

5. Визначення  й  обґрунтування  педагогічних  умов  формування
професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників  в  процесі  фахової
підготовки у медичному коледжі  було б більш переконливим якби авторка
розкрила  сутність  та  специфічні  особливості  фахової  підготовки  студентів
медичного коледжу.

6. Обґрунтовуючи  методичну  грамотність  як  умову  формування
професійної позиції майбутнього медика дисертантці варто було б уточнити
сутність поняття «методична грамотність».

7. В  науковій  новизні  зазначено,  що  «теоретично  обґрунтовано  й
експериментально  перевірено  технологію  формування  професійної  позиції
майбутніх медичних працівників в процесі фахової підготовки  у медичному
коледжі»,  а  в  тексті  роботи,  зокрема  і  у  висновках  сутність  означеної
технології не конкретизовано. 

Проте, висловлені зауваження та побажання суттєво не впливають
на загальну позитивну оцінку проведеного дослідження та не знижують його
наукової цінності. 

Висновок:  рецензована  дисертація  має  наукову  новизну,  містить
самостійно одержані результати, є завершеною науковою працею і може бути
рекомендована  до  розгляду  у  спеціалізованій  вченій  раді  на  здобуття
наукового  ступеня  доктора  філософії  за  спеціальністю  011  –  Освітні,
педагогічні науки

– доцент  кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти,  доктор
педагогічних наук, доцент  Галета Я. В., який зазначив, що Попова Наталія
Олександрівна порушила актуальну проблему, довела недостатній ступінь її
дослідженості,  виявила особливості  формування  професійної  позиції
майбутніх медичних працівників в процесі  навчання у медичному коледжі.
Предметне  дослідження  означеної  проблеми  має  вагоме  теоретичне  і
практичне  значення  для  сучасної  педагогічної  науки,  реформування
національної системи вищої освіти.

Слід зазначити, що текст дисертації комплексно охоплює широке коло
питань  стовно  виконання  поставлених  завдань  дослідження  з  опорою  на
значний обсяг  відповідних інформаційних джерел та  чітко сконцентровану
наукову позицію автора.

Структура  дисертації  складається  з  трьох  розділів,  що  відповідають
логіці побудови науково-педагогічного дослідження. 

Робота має наукову новизну і теоретичну значущість.  Обґрунтовані  в
ній положення, узагальнення і висновки надзвичайно важливі для визначення
стратегічних орієнтирів розвитку сучасної системи освіти.

Аналіз  рукопису  дисертації  Попової  Наталії  Олександрівни  дають
змогу  дійти  висновку  про  наукову  достовірність  викладених  автором
результатів.



Обґрунтованість  наукових  положень,  висновків  і  рекомендацій,
сформульованих у дисертації, забезпечується належною джерельною базою,
ґрунтовним вивченням і  критичним аналізом наукових праць,  і  загалом не
викликає сумніву.

Автором 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  дослідниці  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. 

У  дисертації  обґрунтовано,  що  методична  грамотність  формування
професійної позиції майбутніх  медичних працівників визначається багатьма
чинниками, а саме: принципами пріоритетності фундаментальної підготовки,
принципами  професійної  спрямованості  освітнього  процесу,  принципами
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  у  навчальних  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.

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  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 навчальний заклад, 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. 

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  дисертанткою  було  здійснено  узагальнення  щодо  рівнів
сформованості професійної позиції студентів медичного коледжу по кожному
критерію, враховуючи їх показники та вагомість.

Основні  теоретичні  положення  й  результати  дисертаційної  роботи
відображено в 18 одноосібних працях автора, серед них: 5 статей у наукових
фахових  виданнях  України,  2  статті  –у  зарубіжних  фахових  виданнях,
1 стаття в збірнику  наукових праць, 10 статей та  тез доповідей у матеріалах
науково-практичних конференцій.

Сформульовані  в  дисертації  загальні  висновки  відображають  рівень
реалізації представлених у вступі мети і завдань роботи, а також вказують на
перспективність подальших наукових досліджень.

Однак,  дисертаційне  дослідження  Попової  Наталії  Олександрівни не
позбавлене певних недоліків: 

1. У  вступі  при  обґрунтуванні  актуальності  для  сучасної  освіти
наукової  проблеми  доречно  вказати  нормативні  документи,  у  яких
акцентується на означеній проблемі.

2. У  вступі  необхідно  уточнити  експериментальну  базу
дослідження. Доопрацювання у вступі потребує наукова новизна дослідження
треба  вказати  педагогічні  умови  формування  у  майбутніх  медичних
працівників професійної позиції в процесі фахової підготовки в медичному
коледжі,  критерії,  показники  та  рівні  досліджуваного  феномену;  уточнити
уперше обґрунтовано  чи  конкретизовано  поняття  «професійнв  позиція
майбутніх медичних працівників».

3. Більше  уваги  у  п.1.1.  бажано  було  б  приділити  особливостям
формування професійної позиції у студентів медичного колледжу, оскільки
це є одним завдань дослідження.



4. Досліджуючи  проблему підготовки  до формування  професійної
позиції варто проаналізувати навчальні плани, зміст дисциплін, практик на
предмет підготовки медичних працівників.

5. Одним із завдань дослідження є розробка та апробація методичні
рекомендації  щодо  розвитку  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників в освітньому процесі медичного коледжу тому варто виокремити
окремий параграф, присвячений виконанню цього завдання.

6. Потрібно  уточнити  під  час  вивчення  яких  дисциплін,  практик
реалізовувалися визначені умови.

7. Висновки  до  розділів  потребують  вищого  рівня  узагальнення,
конкретизації, уточнення, у висновках необхідно вказати у яких працях автора
висвітлено основні результати дослідження за розділами.

8. Загальні висновки необхідно узгодити з завданнями дослідження.
9. Доопрацювання  потребує  список  використаних  джерел

(необхідно  представити  всі  опубліковані  праці  автора  стосовно  теми
дослідження).

Висловлені зауваження не впливають на загальне позитивне  враження
від роботи і зумовлюють висновок про те, що дисертаційна робота Попової
Наталії  Олександрівни «Формування  професійної  позиції  майбутнього
медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі» є
завершеним  самостійним  дослідженням,  заслуговує  на  увагу  як  у
теоретичному, так і  практичному аспектах та може бути рекомендована до
розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі
кафедри педагогіки та менеджменту освіти виступили:

Доцент  кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти,  доктор
педагогічних наук Окольнича Т. В.  зауважила, що  у дисертації на основі
теоретичного  аналізу,  узагальнення  та  систематизації  запропоновано
сучасний підхід до підготовки медичних працівників. 

Дисертація  відзначається  логікою  побудови  наукового  апарату:  чітко
сформульована мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет, наукова новизна
роботи.

Дослідницею  здійснена  варіативна  експериментальна  робота,  що
передбачала  впровадження  окремих  педагогічних  умов:  конструювання
змісту  професійного  становлення  майбутніх  медиків  на  основі  розвитку
методичної  грамотності;  розвиток  професійно-етичної  культури;
цілеспрямована  взаємодія  з  різними  соціальними  інституціями  щодо
створення демократичного виховуючого середовища медичного коледжу.

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. 

Результати  проведеного  дослідження  дають  підставу  вважати,  що
визначені завдання реалізовано, мета досягнута.

Окольнича Т. В. підтримала рецензентів і відзначила, що дисертаційне
дослідження слід оцінити позитивно та  рекомендувати його до розгляду  у
спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Професор  кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти,  доктор
педагогічних наук,  професор Савченко Н. С. зазначила,  що дисертаційне
дослідження  Попової  Наталії  Олександрівни «Формування  професійної
позиції  майбутнього медичного працівника в процесі  фахової  підготовки у
медичному  коледжі»  є  самостійним,  завершеним дослідженням  актуальної
проблеми сучасної педагогічної освіти.

Робота  має  наукову  новизну, практичну  значущість,  містить  науково
значущі висновки. 

Зокрема,  дослідницею  вперше  обґрунтовано  теоретичні  й  методичні
засади формування професійної позиції майбутніх медичних працівників, яку
визначено  як  відносно  стабільне  утворення,  що  формується  в  процесі
професійної  діяльності  і  виявляється  в  особистісній  позиції  медичного
працівника; визначено критерії,  показники та рівні цієї професійної якості;
окреслено специфіку реалізації педагогічних умов ефективного формування
професійної  позиції  студентів-медиків  в  процесі  фахової  підготовки  в
медичному  коледжі;  теоретично  обґрунтовано  й  експериментально
перевірено  педагогічні  умови  формування  професійної  позиції  майбутніх
медичних працівників в процесі фахової підготовки  у медичному коледжі.

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. 

Високо оцінюючи результати дослідження, Савченко Н. С. підтримала
думку,  що  робота,  яку  подано  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
філософії  за  спеціальністю  011  –  освітні,  педагогічні  науки  може  бути
рекомендована до розгляду в спеціалізованій вченій раді.

Доцент  кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти,  доктор
педагогічних  наук  Філоненко О. В. наголосила  на  актуальності  та
значущості  порушеної  проблеми,  на  недостатній  розробці  й  науковому
обґрунтуванні  цієї  проблеми  в  педагогічній  теорії  і  практиці,  на  науковій
новизні дослідження. Зауважила, що комплексне обґрунтування педагогічних
умов  та  складових  професійної  позиції  медика  дозволить  зорієнтувати
освітньо-кваліфікаційні  вимоги  для  майбутніх  медичних  працівників  при
інтеграції освітнього медичного простору до європейських держав.

В  дисертації  чітко  сформульовано  понятійний  апарат  дослідження.
Відповідно до об'єкта і предмета визначено мету, у логічному взаємозв'язку з
ними  висунуті  завдання,  які  надалі  підтверджені  результатами



дисертаційного  дослідження.  У  роботі  рельєфно  представлено  ступінь  і
основні  напрями  наукової  розробки  досліджуваної  проблеми.  Реалізація
авторського  наукового  пошуку  відображена  і  в  науковій  новизні,  яка  є  і
беззаперечною, і очевидною. 

Зауважила,  що  запропоновано  комплексну  педагогічну  діагностику
рівнів сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників,
можна використовувати в процесі моніторингу якості професійної підготовки
студентів медичних коледжів.

Отримані в процесі дослідження результати дали дисертантці підстави
для формулювання аргументованих висновків.

Філоненко О. В. підтримала рецензентів і  зазначила, що  дисертаційна
робота  Попової  Наталії  Олександрівни «Формування  професійної  позиції
майбутнього  медичного  працівника  в  процесі  фахової  підготовки  у
медичному  коледжі» є  оригінальним,  самостійним,  завершеним
дослідженням, яке має наукову цінність та практичну значущість і може бути
рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 011
– освітні, педагогічні науки.

Доцент  кафедри  педагогіки  та  менеджменту  освіти,  кандидат
педагогічних  наук  Бабенко Т. В.  дала  позитивну  оцінку  дисертаційному
дослідженню в цілому.  Зазначила,  що  Попова Н. О.  комплексно й всебічно
висвітлено  наукову  проблему,  яка  до  цього  часу  не  була  предметом
спеціального вивчення. У роботі чітко сформульовано позиції, що обумовили
вибір теми. 

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.

Дисертація  Попової Н. О. «Формування  професійної  позиції
майбутнього  медичного  працівника  в  процесі  фахової  підготовки  у
медичному коледжі» є самостійним завершеним дослідженням та може бути
рекомендована  до  розгляду  у  спеціалізованій  вченій  раді  на  здобуття



наукового  ступеня  доктора  філософії  за  спеціальністю  011  Освітні,
педагогічні науки

4. Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  Попової  Наталії
Олександрівни,  а  також  за  результатами  попередньої  експертизи
представленої  дисертації  на  фаховому  семінарі  кафедри  педагогіки  та
менеджменту  освіти,  прийнято  наступні  висновки  щодо  дисертації
«Формування  професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника  в
процесі фахової підготовки у медичному коледжі»:

Висновок
фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти про

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації «Формування професійної позиції майбутнього медичного

працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі»
здобувача вищої освіти доктора філософії 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
4.1. Актуальність теми.  Модернізація  вищої професійної  освіти,  що

відбувається в нашій країні, стала необхідною умовою виведення практики
фахової  підготовки  студентів  на  новий  рівень.  Головним  показником
освітньої  діяльності  є  якість  надання  освітніх  послуг,  формування
навчальних  закладів,  які,  в  свою  чергу,  беруть  на  меті  виховання
конкурентоспроможних  випускників.  «Завдання  сучасної  освіти  –
сформувати  особистість  майбутнього  фахівця,  готового  до  успішної
професійної діяльності, оновлення професійних знань,  уміння проектування,
професійне і особисте зростання». 

На сьогоднішній день Україна обирає європейські орієнтири розвитку,
тому  актуальним  є  організація  нових  підходів  в  освітньому  процесі  та
побудови такої системи підготовки фахівців, яка в подальшому забезпечить
як  конкурентоспроможність  випускників  навчальних  закладів,  так  і
сприятиме формуванню престижу та іміджу окремо взятого закладу освіти.
За  висловом  В. Кременя,  основними  принципами  підготовки  фахівців  у
вищих навчальних заклада є: відповідність підготовки молодших спеціалістів
потребам  особи,  суспільства,  держави;  пріоритетність  загальнолюдських
духовних  цінностей;  фундаменталізація,  гуманістична  спрямованість
професійної  підготовки;  випереджальний  характер;  безперервність  та
ступеневість освіти. 

Враховуючи швидкоплинні  процеси розвитку суспільства,  на перший
план висуваються проблеми формування високоосвічених і висококультурних
фахівців; зростають вимоги до освітніх медичних закладів щодо постійного
вдосконалення професійної освіти. Зміст і організація освітнього процесу у
медичних  закладах  фахової  передвищої  освіти  спрямовані  на  формування
особистості  майбутнього  медичного  працівника,  його  цивільної
відповідальності,  правової  культури  та  громадянської  компетентності,
духовності,  ініціативності,  самостійності,  толерантності,  здатності  до
успішної соціалізації в суспільстві, професійної зрілості, що є сьогодні одним
з актуальних завдань вищої медичної освіти. У процесі соціально-культурної



та економічної трансформації України до Європейського освітнього простору
майбутні  медичні  працівники постають перед низкою завдань:  від фахівця
медичного  профілю  потрібен  чіткий  самоконтроль,  готовність  допомогти
людині, яка цього потребує, дотримання значної кількості правил поведінки
та активних дій у будь-який час доби, у будь-яких соціальних умовах і в будь-
якому емоційному стані.

З  огляду  на  це,  важливим  завданням  системи  фахової  підготовки  в
медичному коледжі є формування в майбутніх медичних працівників системи
позитивної  мотивації  до  праці,  готовності  до  виявлення  ініціативи  та
конкурентоспроможності,  до  самореалізації  в  умовах  ринкових  відносин.
Тому процес  фахової  підготовки в медичному коледжі  має  передбачати  не
тільки оволодіння майбутніми медичними працівниками системою глибоких
знань, навичок, а й формування  в них професійної позиції задля успішної
реалізації особистих інтересів суспільства.

У  сучасній  науково-педагогічній  літературі  різні  аспекти  соціально-
професійної  позиції  (змістові,  поведінкові,  структурно-функціональні,
процесуальні)  досліджували  Г. Аксьонова,  І. Бех,  К. Бондаревська,
Н. Боритко,  В. Войтко,  О. Гонєєв,  А. Григорьєва,  Н.  Гузій,  О. Киричук,
І. Колеснікова,  Л. Кондрашова,  І. Котова,  А. Маркова,  О. Познякова,
Н. Селеванова,  В. Сластьонін,  С. Сливка,  С. Смирнов,  Є. Шиянов,
Н. Щуркова, Р. Хмелюк та інші науковці. 

Тематика  формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників  протягом  останніх  років  починає  активно  розвиватися,  як  у
нашій країні так і  за кордоном, що втілилось у працях багатьох науковців.
Проведений аналіз наукових досліджень показує принципово різні підходи до
визначення  педагогічних  умов  формування  професійної  компетентності
медиків  за  працями  (О.  Гуменюк,  Р. Гуревич,  К. Делегей,  Н. Жаркова,
І. Сосюк, Д. Белл, A. Вербицький, Т. Вороніна, К. Колін, А. Тоффлер й ін.). 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що сучасні дослідники приділяють
велику  увагу  як  теоретичним,  так  і  прикладним  аспектам  навчання  і
виховання майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних
закладах, розглядаючи його як невід’ємний складник їх загальної професійної
підготовки.

Разом із тим, як засвідчили результати теоретичного аналізу, проблема
формування  професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника  в
процесі  фахової  підготовки  в  медичному  коледжі  не  була  предметом
спеціального дослідження. 

Комплексне  обґрунтування  педагогічних  умов  та  складових
професійної позиції медика дозволить, на нашу думку, зорієнтувати освітньо-
кваліфікаційні  вимоги  для  майбутніх  медичних  працівників  при  інтеграції
освітнього медичного простору до європейських держав.

Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити
суперечності між: 

 зростаючими  вимогами  сучасного  суспільства  до  підготовки 



медпрацівника з усталеною професійної позицією та невідповідністю
повною мірою системи фахової передвищої освіти цьому завданню; 

 потужним  потенціалом  освітнього  процесу  закладів  фахової
передвищої  освіти  та   недостатньою   його  реалізацією   в   процесі
формування професійної позиції випускника медичного коледжу; 

 потребою  сучасного  суспільства  в  медичних  працівниках  зі
сформованою  професійною позицією, що забезпечує  організацію освітнього
процесу  на  засадах  педагогіки  співробітництва  та  співтворчості,  і
нерозробленістю  педагогічних  умов  її  формування  в  процесі  фахової
підготовки в умовах медичного коледжу.  

Актуальність  проблеми,  її  недостатня  теоретична  й  практична
розробленість та виявлені  протиріччя  зумовили  вибір  теми  дисертаційної
роботи:  «Формування  професійної  позиції  майбутнього  медичного
працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі».

4.2.  Зв’язoк  poбoти  з  нaукoвими  пpoгpaмaми,  плaнaми,  тeмaми.
Тема  дисертаційного  дослідження  є  складником  плану  роботи  кафедри
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного
педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка  «Соціально-
професійне становлення особистості» № 0116U003481 та НДР МОН України
«Соціальна зрілість як характеристика соціально-професійного становлення
фахівця»  (011U000722). Тeму  диcepтaцiї  зaтвepджeно  Вчeнoю  paдoю
Центральноукраїнського  державного  педагогічнoгo  унiвepcитeту  iмeнi
Володимирa Винниченка  (протокол № 2 від 24.09.2018).

4.3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів.
Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї і
розробки,  що  дозволили  вирішити  поставлені  завдання.  Робота  містить
теоретичні та методичні положення і висновки, сформульовані дисертанткою
особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів
мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення результатів
здобувача.

4.4. Достовірність результатів дослідження підтверджена теоретико-
методологічною  обґрунтованістю  його  основних  положень;  застосуванням
методів, адекватних до предмета, мети та завдань дисертації; кількісним та
якісним  аналізом  експериментального  матеріалу;  репрезентативністю
вибірки;  результатами  експериментальної  роботи;  можливістю відтворення
експерименту;  зіставленням  отриманих  даних  з  результатами  інших
досліджень.  Крім  того,  апробовано  розроблену  систему  формування
професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників;  нові  підходи  та
технології,   впроваджені  в  освітній  процес  медичного  коледжу,  дали
можливість корегувати процес професійної підготовки майбутніх медичних
працівників.

4.5. Ступінь новизни основних результатів дисертації  порівняно з
відомими дослідженнями аналогічного характеру.  Вперше обґрунтовано
теоретичні  й  методичні  засади  формування  професійної  позиції  майбутніх



медичних працівників, яку визначено як відносно стабільне утворення,  що
формується  в  процесі  професійної  діяльності  і  виявляється  в  особистісній
позиції  медичного працівника;  визначено  критерії,  показники та  рівні  цієї
професійної  якості;  окреслено  специфіку  реалізації  педагогічних  умов
ефективного  формування  професійної  позиції  студентів-медиків  в  процесі
фахової  підготовки  в  медичному  коледжі;  теоретично  обґрунтовано  й
експериментально  перевірено  педагогічні  умови  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  фахової  підготовки  в  медичному
коледжі;  подальшого  розвитку  набули  конструювання  змісту  професійного
становлення майбутніх медиків на основі розвитку методичної грамотності,
теоретичні  положення  про  взаємозв’язок  професійно-етичної  культури
майбутніх  медичних  працівників,  виховуючого  середовища  медичного
коледжу в ході  професійного становлення особистості.

4.6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати
дисертації.

Статті в наукових фахових виданнях України:
1. Попова Н. О.  Формування  професійної  позиції  майбутнього

медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі /
Н. О. Попова  //  Збірник  наукових  праць  Херсонського  державного
університету   «Педагогічні  науки».  –  Випуск  LXXXIV.  – Херсон,  2018.  –
С. 150 – 155.

2. Попова Н. О.  Готовність  майбутніх  медичних  працівників  до
професійного  саморозвитку  в  процесі  формування  професійної  позиції  /
Н. О. Попова // Збірник наукових праць Класичного приватного університету
«Педагогіка  формування  творчої  особистості  у  вищій  і  загальноосвітній
школах». – Випуск 60. – Запоріжжя, 2018.  – С. 153 – 158.

3. Попова Н. О. Професійно-етична культура як умова формування
професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників  /  Н. О. Попова  //
Науковий  журнал  Причорноморського  науково-дослідного  інституту
економіки та інновацій  «Інноваційна педагогіка». – Випуск  9. – Одеса, 2019.
– С. 105 – 108.

4. Попова Н. О.  Демократичне  виховуюче  середовище  як  умова
формування  професійної  позиції  майбутніх  медиків  /  Н. О. Попова  //
Науковий  часопис  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова.  Серія  5.  Педагогічні  науки:  реалії  та  перспективи.  –
Випуск 67. – Київ, 2019. – С. 222 – 225.

5. Попова Н. О.  Кваліметричний  підхід  як  один  з  елементів
діагностики  формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних
працівників / Н. О. Попова // Збірник наукових праць Класичного приватного
університету  «Педагогіка  формування  творчої  особистості  у  вищій  і
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6. Popova N.  O.  Formation of the professional position of the future
medical worker in professional  preparation  in  medical  higher  education  i-ii
accreditation levels / N. O. Popova  //  Paradigm of knowledge. Multidisciplinary
Scientific  Journal.  –  Випуск  №  6 (32).  –  Навчально-методичний  журнал,
Muscat, 2018. –  С. 47 – 62.

7. Popova N. O. The results  of  experimental  work on the  process  of
forming the professional  position of  future medical  workers / N. O. Popova  //
Innovative solutions in modern science. Scientific Journal. – Випуск  № 2 (38). –
Навчально-методичний журнал, Dubai, 2020. – С. 153 – 163.

Стаття в науковому виданні:
8. Попова Н. О.  Формування  професійної  позиції  майбутніх

медичних працівників / Н. О. Попова // Науковий журнал «Молодий вчений».
– Випуск 9 (61). – Херсон, 2018. – С. 61 – 63.

Статті та тези в матеріалах науково-практичних конференцій:
9. Попова Н. О.  Професійна  позиція  як  основа  професійного

становлення  студентів  медичних  коледжів  /  Н.  О.  Попова  //  Збірник
матеріалів  ХХІІІ  Міжнародної  інтернет-конференції  «Наукові  записки
сучасних вчених». – м. Вінниця, 26 жовтня 2018. –  С. 14 – 18.

10.  Попова Н. О.  Сутність  формування  професійної  позиції
майбутніх  медичних  працівників  /  Н. О. Попова  //  Збірник  матеріалів  ІІ
Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Наука  та  перспективи».  –
Науковий журнал «Альманах науки» № 11/2  (20). – м. Київ, листопад 2018. –
С. 39 – 41. 

11.  Попова Н. О.  Формування  професійної  позиції  майбутнього
медичного  працівника  в  процесі  фахової  підготовки  у  медичному
навчальному  закладі  І-ІІ  рівнів  акредитації  /  Н. О. Попова  //  Матеріали
ХХХІХ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Тенденції  та
перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах  глобалізації»  №  39.  –
м. Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – С. 255 – 257.

12.  Попова Н. О.  Професійна  позиція  майбутнього  медичного
працівника як  умова  професійного  становлення  фахівця  /  Н.  О.  Попова //
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми  розвитку  науки  в  контексті  глобальних  трансформацій
інформаційного суспільства», м. Київ.  – 27 жовтня 2018. – С. 20 – 24.

13.  Попова Н. О.  Критерії  готовності  майбутніх  медичних
працівників  до  професійного  саморозвитку  в  процесі  формування
професійної  позиції  /  Н.  О.  Попова  //  Збірник  матеріалів  Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Сучасні  інновації  у  сфері  педагогіки  та
психології». м. Київ. –  30 листопада – 1 грудня 2018. –  С. 66 – 68.

14.  Попова Н. О.  Діагностика  професійної  позиції  майбутнього
медичного  працівника  /  Н.  О.  Попова  //  Матеріали  Міжнародної  науково-
практичної  конференції  «Психологія  та  педагогіка:  методика  та  проблеми
практичного застосування». м. Львів, 21-22 грудня 2018. –  С. 62 – 65.

15.  Попова Н. О.  Професійна  позиція  майбутнього  медичного
працівника  як  соціально-педагогічна  проблема  /  Н.  О.  Попова  //  Збірник



матеріалів  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Pedagogy in eu
countries and Ukraine at the modern stage», Baia Mare, Romania, 21-22 Desembe,
2018. – P. 91 – 94.

16.  Попова Н. О.  Роль  професійно-етичної  культури  в  процесі
формування  професійної  позиції  майбутніх  медичних  працівників  /
Н. О. Попова  //  –  Збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-практичної
конференції  «Aktuelle themen im context der entwicklung der modernen
wissenschaften»,  Dresden,  Deutschland, 27 Januar , 2019. – P. 19 – 24.

17.  Попова Н. О.  Створення  демократичного  виховуючого
середовища в процесі формування професійної позиції майбутніх медичних
працівників /  Н. О. Попова //  Матеріали  Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних
та психологічних наук». м. Київ, 1-2 березня 2019. – С. 29 – 33.

18.  Попова Н. О.  Формування  професійної  позиції  майбутнього
медичного працівника в нових умовах фахової підготовки / Н. О. Попова //
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука у
мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». м. Дніпро, 27 березня
2019. – С. 195 – 196.

19. Попова Н. О.  Результати  дослідно-експериментальної  роботи
щодо  процесу  формування  професійної  позиції  студентів-медиків.  –
ІІІ Міжнародна  науково-практична  конференція  «Modern science:  problems
and innovations». – 1–3 червня, 2020 р. – Стокгольм, Швеція. – С. 406 – 412.

Публікації  Попової Н. О. відповідають усталеним вимогам, достатньо
повно відображають суть та результати виконаного дослідження. 

4.7. Основні  положення  та  результати  дисертації доповідалися  та
обговорювалися на науково-практичних конференціях різних рівнів: «Наукові
записки сучасних вчених» (Вінниця,  2018),  «Наука та  перспективи» (Київ,
2018),  «Тенденції  та  перспективи  розвитку  науки  і  освіти  в  умовах
глобалізації»  (Переяслав-Хмельницький,  2018),  «Актуальні  проблеми
розвитку  науки  в  контексті  глобальних  трансформацій  інформаційного
суспільства»  (Київ,  2018),  «Сучасні  інновації  у  сфері  педагогіки  та
психології» (Київ, 2018), «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному
етапі» (Бая-Маре, Румунія, 2018), «Актуальні питання в контексті розвитку
сучасних  наук»  (Дрезден,  Німеччина,  2019);  «Психологія  та  педагогіка:
методика  та  проблеми  практичного  застосування»  (Львів,  2018),  «Сучасні
досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук»
(Київ, 2019), «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи
розвитку»  (Дніпро,  2019),  ІІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Modern science: problems and innovations» (Стокгольм, Швеція, 2020). 

4.8-4.9.  Наукова  та  практична  цінність  результатів  дослідження
полягає  в  підвищенні  рівнів  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. 

4.10.  Оцінка  структури  дисертації,  її  мови  і  стилю  викладання.
Дисертація  складається  зі  вступу,  трьох  розділів,  висновків  до  кожного
розділу  та  списків  використаних  джерел  до  них,  списків  використаних
джерел (І розділ – 101 найменування; ІІ розділ – 87 найменувань; ІІІ розділ –
27 найменувань; всього – 215 найменувань). Загальний обсяг роботи – 303
сторінки. Основний текст дисертації викладено на 237 сторінках.

Дисертація написана грамотною українською мовою, стиль викладання
матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі.

5. З урахуванням зазначеного, на фаховому семінарі кафедри педагогіки
та менеджменту освіти ухвалили:

5.1. Дисертація Попової  Наталії  Олександрівни  «Формування
професійної  позиції  майбутнього  медичного  працівника в  процесі  фахової
підготовки  у  медичному  коледжі»  є  завершеною науковою працею,  у  якій
здійснено  науковий  аналіз  та  експериментальне  дослідження  проблеми
формування професійної позиції майбутніх медичних працівників у сучасних
соціокультурних умовах.

5.2. У  19 наукових  публікаціях  повністю  відображені  основні
результати дисертації, з них 5 статей у наукових фахових виданнях України та
2 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 стаття в збірнику
наукових праць, 11 статей та тез доповідей у матеріалах науково-практичних
конференцій.

5.3. Дисертація  відповідає  вимогам  наказу  МОН  України  № 40  від
12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку
проведення  експерименту  з  присудження  ступеня  доктора  філософії
(Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167).

5.4. З  урахуванням  наукової  зрілості  та  професійних  якостей
Попової Н. О.  дисертація  «Формування  професійної  позиції  майбутнього
медичного працівника в процесі  фахової  підготовки у медичному коледжі»
рекомендується для подання до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій
вченій раді за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.




