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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, 

яказумовлена 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. 
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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 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  умовформування 

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 
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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 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 
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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.  

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-
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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 перевіреноорганізацію цілеспрямованої взаємодії з 

різним соціальними інституціями,впровадження ряду студентських ініціатив, 

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. 

Теоретичнодоведено 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 новизнаодержаних результатів дослідження полягає в тому, 

щоупершеобґрунтовано 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 
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позиції студентів-медиків; теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено технологію формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників в процесі фахової підготовки  у медичному коледжі; 

удосконаленометодику 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. 

Практична  значущість   результатів дослідженняполягає 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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ABSTRACT 

Natalia  Oleksandrivna Popova. The forming of professional position 

of the future medical worker is in the process of professional preparation in a 

medical college.– Qualified scientific work on the rights of manuscript.  

Dissertation for the acquisition of scientific degree of Ph.D. from speciality 

011 –  Educational, pedagogical sciences. – Volodymyr VynnychenkoCentral 

Ukrainian State Pedagogical University. – Kropyvnytskyi, 2020.   

The dissertation substantiates the relevance of the study, which is due to the  

development of the system of formation of Ukraine in the process of reformation 

of industry of trade pre-higher education that provides for implementation 

introduction of new terms of forming and becoming of personality as a 

professional.  

There iswork is the theoretical-experimental research the problem of 

forming the professional position of the future medical worker in the process of 

professional preparation in a medical college. 

The expediency of the topic and its relevance are substantiated,describes 

the problem, the state of its research; the connection of work with scientific 

programs, plans, theses is established; the purpose, tasks, object, subject, research 

hypothesis are formulated; the system of research methods is presented; the 

scientific novelty and practical significance of the obtained results are revealed; the 

data on the experimental base of research, approbation and implementation of its 

results are covered; information on the author's publications, structure and volume 

of the dissertation is given. 

The analysis of the phenomenon at the interdisciplinary level –  

"personality position", "social position", "active position", "professional position". 

The formation of the professional position of the future medical worker is defined 

as one of the conditions for the formation of the personality of the future medical 

worker. 
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In the course of the research, the content, criteria and indicators for 

assessing the levels of professional position of the future medical worker were 

determined.In the course of the research, the following structure of readiness of 

medical workers for professional activity was determined, which is based on 

interrelated criteria: motivational, cognitive, activity. Indicators of this problem are 

developed (value-oriented sphere of choosing a medical profession; adaptation to 

training, organization, stability, persistence in learning; professional orientation; 

dynamics of professional development; formation of professional knowledge, skills 

and abilities; development of own style of professional activity; level formation of 

a professional position), which allowed us to identify four levels of formation of 

the professional position of future medical workers: primary, secondary, sufficient, 

high. 

In order to determine the level of professional position of medical college 

students, with the help of pedagogical diagnostics, developed a qualimetric model 

of the level of professional position of the future medical workers, which provided 

an opportunity to formalize the qualitative characteristics of certain criteria, 

indicators and levels. 

Considering the changes in the professional development of students in the 

dynamics, we found a number of contradictions between: the social purpose of the 

medical profession and the lack of practice of purposeful formation of professional 

position of the future medical workers while studying in medical college; the need 

of modern society for competitive, competent specialists in the medical field and 

traditional methods of teaching common in educational institutions of professional 

higher education, which form specialists with an insufficient level of professional 

consciousness; processes of global changes and reforms taking place in society and 

the content of medical education, which does not always meet the new needs of 

society. 

The analysis of the results of pedagogical diagnostics showed the 

advantage of low and medium level of formation of the professional position of the 
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future physicians. It means that students are not sufficiently familiar with the 

whole set of personal professional traits, without which it is impossible to perform 

professional duties; have a low level of motivation for professional self-

improvement and self-development. Professionally significant qualities and 

subjective characteristics of medical college students are characterized by non-

compliance with the requirements of today for the formation of competitive 

professionals, which has a negative impact on the perception of the future medical 

workers about their own professional position. 

The condition isclarifies the state of development of this problem in modern 

foreign and domestic scientific and pedagogical theory; the content of pedagogical 

conditions is substantiated on the basis of the revealed contradictions of formation 

of a professional position of future medical workers are substantiated, based on 

essential characteristics of such methodological approaches, as: axiological, 

personality-oriented, subjective, activity. The analysis of these methodological 

approaches provided an opportunity to determine the importance of personality-

oriented approach in shaping the professional position of the future health workers, 

which is one of the most important in the system of professional higher education, 

given the training of professionals who will work with people. 

It is substantiated that the construction of the content of professional 

development of future physicians on the basis of the development of 

methodological literacy is determined by the principles: priority of fundamental 

training, professional orientation of the educational process, unity of educational 

and practical training of future physicians. 

It is substantiated that methodical literacy of formation of professional 

position of the future medical workers is determined by many factors, namely: the 

principles of priority of fundamental training, the principles of professional 

orientation of educational process, the principles of unity of educational and 

practical training of future doctors.  

             In the course of the research it was determined that mastering the 
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profession is impossible without special theoretical and practical training of future 

specialists, which is carried out in educational institutions. The process of 

professional formation and development of the professional is considered as a 

process and result of interconnected systemic transformations of the future 

physician's personality –  professional genesis. In addition, the main psychological 

factors of formation of professional "I - concept" of medical college students are 

determined.  

One of the necessary conditions for the formation of the professional position of 

future medical workers is the purposeful interaction with various social institutions 

to create a democratic educational environment.The importance of the 

development of communicative speech culture of the medical workers as one that 

has a direct impact on the level of development and formation of professional and 

ethical culture is determined. It is established that the professional and ethical 

culture of the medical workers is a complex, systemic, socio-cultural phenomenon 

in the structure of universal culture, which forms the social experience of 

preserving the life and health of mankind, which directly affects the level of 

development and formation of professional and ethical culture. 

               One of the necessary conditions for the formation of the professional 

position of the future medical workers is the creation of a democratic educational 

environment. The study of the state of education in the medical college revealed 

that the knowledge and skills, value orientations of student youth do not always 

meet the needs of modern society and educational requirements. On the basis of 

the analysis of problems of education of the professionally conscious person with 

the formed professional position the ways of the decision of the specified problems 

are offered.  

              It is determined that the preparation of student youth for professional 

activity in a democratic society involves the introduction into the educational 

process of active forms, methods, conditions that contribute to the formation of the 

professional position. The effectiveness of the organization of educational work on 
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civic education in solving the following psychological and pedagogical and 

organizational and pedagogical tasks is proved: the development of cognitive 

interest and motivation of student youth to actively participate in public affairs; 

integration of the educational environment of the educational institution, local 

community, public involvement in the educational process; formation of its active 

civil position; creation of a democratic educational environment in the educational 

institution. It has been established that an educational institution organized as an 

open educational system has a significant educational potential, enabling all 

subjects of the student community to gain experience in professional development, 

democratic relations, civil behavior and action. 

Thereveals the essence of the pedagogical experiment on the implementation of 

certain pedagogical conditions; methods of monitoring their effectiveness and 

diagnosing the final results are described. 

             It is established that the construction of a qualimetric model of the level of 

professional position of future medical workers allowed to perform statistical 

calculations of indicators for each criterion separately, according to which we 

generalized the levels of the professional position of medical college students for 

each criterion, taking into account their indicators and weight. The generalized data 

show the increasing of students in terms of levels of professional position in 

comparison with the formative and final section –  in terms of motivation: at a high 

level by 8.7%; sufficient –  11.2%; by cognitive criterion: at a high level –  8.4%; 

sufficient –  7.7%; activity criterion: at a high level –  10.7%; sufficient –  6%. 

Comparison of the above data indicates the correct construction of the 

trajectory of constructing the content of professional development of future 

physicians on the basis of methodological literacy, as one of the pedagogical 

conditions for the formation of the professional position of future medical workers. 

            It is proved that the importance of introducing pedagogical condition is the 

development of the professional and ethical culture of medical students. Using a 

number of psychological and pedagogical methodics, training technologies, the 
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introduction of special thematic blocks not only to programs of social sciences and 

humanities, but also to professionally oriented, developed levels of the professional 

and ethical culture of the future medical workers. The results of the control section 

on the levels of formation of the professional and ethical culture showed a positive 

trend for each component. After the completion of the final stage of the experiment 

in the experimental group, the number of students with a sufficient level and a high 

level increased significantly. 

The introduction of purposeful interaction with various social institutions, the 

introduction of a number of student initiatives, which are crucial in the formation 

of a democratic educational environment of the medical college, have been 

experimentally tested.The involvement of young people in community activities, 

medical institutions, volunteer work, public organizations, contributes to the 

formation of a conscious citizen of modern society, and at the same time forms the 

personality of a future professional, because most student initiatives to create a 

democratic educational environment of medical college are professional. 

              Theoretically proved and experimentally tested that the pedagogical 

conditions developed and implemented by us in the activities of the medical 

college, in order to form the professional position of the future medical workers, 

had a significant impact on the formation of professional personality, enriched 

students' understanding of the medical profession; about the place and role of the 

professional position of the future medical workers in the context of reforming the 

medical field and social demands of modern society. 

The scientific novelty of the obtained research results is that for the first time the 

theoretical and methodical bases of formation of professional position of future 

medical workers are substantiated, which is defined as relatively stable education, 

developing and changing under the influence of professional education, self-

development, experience; criteria, indicators and levels of this professional quality 

are defined; the specifics of conditions of formation of a professional position of 

the medical students are outlined; theoretically substantiated and experimentally 
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tested the technology of forming the professional position of the future medical 

workers in the process of professional training in the medical college; the method 

of professionally oriented training of the future medical workers on the basis of 

unity of theory and practice and innovative technologies of pedagogical science is 

improved; theoretical provisions on the relationship between the professional and 

ethical culture of the future physicians, the educational environment of the medical 

college in the course of the professional development of the individual have been 

further developed. 

The practical significance of the research results is to increase the levels of 

professional position of the future medical workers through the implementation of 

pedagogical conditions in the process of professional training in the medical 

college. A method of involving students in various types of educational activities 

has been developed, which allows to increase the efficiency of the development of 

the professional position of future physicians. The complex pedagogical 

diagnostics of levels of formation of the professional position of the future medical 

workers which can be used in the course of monitoring of quality of professional 

training of students of medical colleges is offered. The results of the study can be 

used in the process of professional training of the future medical workers, the 

organization of educational and scientific-methodical work. The research materials 

are suitable for professional development of teachers. 

Key words: professional position, pedagogical conditions, future medical 

workers, methodical literacy, professional and ethical culture, democratic 

educational environment. 
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ВСТУП 

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» [95, с.83].  

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 закладах … є: відповідність  підготовки молодших 

спеціалістів потребам особи, суспільства, держави;  пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей;  фундаменталізація, гуманістична 

спрямованість професійної підготовки;  випереджальний характер;  

безперервність та ступеневість освіти [40].  

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, 



23 

 

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 
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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  з  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  
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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». 

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). 

Мета дослідження: здійснити науковий аналіз та експериментальне 

дослідження проблеми формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників у сучасних соціокультурних умовах. 

Окреслена мета зумовила такі завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз стану дослідженності проблеми формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників в процесі фахової 

підготовки в медичному коледжі; розкрити сутність поняття 

«професійна позиція майбутнього медичного працівника» та 

особливості її формування у студентів медичного коледжу. 

2. Визначити зміст, критерії та показники оцінювання рівнів професійної 

позиції майбутнього медичного працівника й здійснити їх перевірку в 

освітньому процесі медичного коледжу. 

3. Виокремити,  теоретично  обґрунтувати та здійснити дослідно-

експериментальну перевірку  педагогічних  умовформування  
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професійної  позиції  майбутнього  медичного працівника      в процесі  

фахової підготовки в медичному коледжі.  

4. Розробити та апробувати методичні рекомендації щодо розвитку 

професійної позиції майбутніх медичних працівників в освітньому 

процесі медичного коледжу. 

Об'єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх 

медичних працівників у медичному коледжі. 

Предмет дослідження: педагогічні умови формування у майбутніх 

медичних працівників  професійної позиції в процесі фахової підготовки в 

медичному коледжі. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що  формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників в процесі фахової підготовки у 

медичному коледжі буде ефективним, якщо будуть реалізовані наступні 

педагогічні умови: 

- 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. 

Для розв'язання поставлених завдань передбачається використати 

комплекс методів дослідження: 

 теоретичні – аналіз та систематизація наукової літератури ; 

визначення її теоретико-методологічних засад; характеристика 

понятійно-категоріального  апарату; узагальнення теоретичних 

положень щодо формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників; 

 емпіричні – діагностичні (анкетування, тестування, бесіда, тренінг); 

обсерваційні (пряме та  опосередковане спостереження); педагогічний 

експеримент  - для перевірки ефективності розроблених організаційно-
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педагогічних умов формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників; 

 методи математичної статистики – опрацювання результатів 

дослідження та встановлення статистичної достовірності одержаних 

даних. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу було проведено у Кіровоградському медичному фаховому  коледжі                          

ім. Є. Й. Мухіна. Експериментальною роботою були охоплені 678 студентів 

зазначеного  навчального  закладу. 

 Організація дослідження. Експериментальну перевірку ефективності 

розробленої технології формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників  у три етапи, упродовж 2015-2020 рр.  

 На теоретичному  етапі (2015-2017 рр.) осмислено проблему, 

розроблено методику та окреслено основні напрями дослідження; 

сформульовано робочу гіпотезу, мету, завдання; проаналізовано 

філософську, психолого-педагогічну й спеціальну літературу, навчальні 

плани та програми, документи Міністерства освіти і науки України; 

з’ясовано сутність понять «позиція», «соціально-професійна позиція», 

«соціально-професійна позиція майбутніх медичних працівників». 

У ході формувального етапу (2018-2019 рр.) розроблено систему 

формування професійної позиції майбутніх медичних працівників. Для 

експериментальної перевірки описано компоненти, критерії, показники та 

рівні сформованості професійної позиції, обґрунтовано педагогічні умови 

формування професійної позиції майбутніх медичних працівників в процесі 

навчання у медичному коледжі.  

У ході підсумкового етапу (2019-2020 рр.) за результатами наукового 

пошуку експериментально перевірено сформульовану гіпотезу та 

ефективність технології формування професійної позиції майбутніх медиків 

у закладі фахової передвищої освіти. Проаналізовано та узагальнено 
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отримані експериментальні дані, опрацьовано результати дослідження, 

сформульовано загальні висновки. 

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 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. 

Практична  значущість  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. 
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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.  

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. 

Aпpoбaцiя та впровадження peзультaтiв дocлiджeння. Результати 

дослідження впроваджено в навчальний процес Кіровоградського медичного 

фахового коледжу ім. Є. Й. Мухіна (довідка про впровадження № 214  від 

19.05.2020 р.), Вищого навчального закладу Київський міський медичний 

коледж (довідка про впровадження № 92  від 25.05.2020 р.),Черкаської 

медичної академії (довідка про впровадження №  175   від 10.03.2020 р.).  

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 
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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).  

Основні результати дослідження обговорено й схвалено на науково-

методичних семінарах й засіданнях кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту  Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

Публiкaцiї. Основні теоретичні положення й результати дисертаційної 

роботи  відображено в 19 одноосібних працях автора, серед них: 5статей у 

наукових фахових виданнях України, 2 статті – у зарубіжних фахових 

виданнях, 1 стаття в збірнику  наукових праць, 11  статей та  тез доповідей у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  У ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

1.1.Професійна позиція майбутнього медичного працівника як 

соціально-педагогічна проблема 

 

Підготовка фахівців з високим рівнем професійних компетентностей, 

здатних до постійного саморозвитку та самовдосконалення, відповідального 

ставлення та організації творчого підходу до професійної діяльності зі 

сформованою професійною позицією є одним із головних завдань сучасної 

освіти.Враховуючи запити сучасного суспільства, орієнтованого на новітній 

європейський простір, виникає потреба в інтелектуальному, культурному, 

фізичному, моральному розвитку й  постійному самовдосконаленні  

особистості, у висококваліфікованих фахівцях, у накопиченні та 

використанні науково-технічного і культурного потенціалу.  

Конкурентоспроможної професійної компетентності випускників 

вищих навчальних закладів, зокрема коледжів, на ринку праці можна досягти 

за умови суттєвих перетворень системи вищої професійної освіти, а саме – 

управління функціонування необхідно замінити управлінням розвитку, що 

забезпечить гнучкість і динамічність у виборі цілей і прийнятті рішень, у 

самій діяльності [91]. 

 Вимоги ринку праці, що постійно зростають в умовах 

соціокультурних змін, потребують від  працівників високого рівня 

професіоналізму, який повинен забезпечити максимальне використання 

особистісного, професійного  потенціалу фахівця  та вміння навчатися 

протягом життя. В нових умовах розвитку суспільства неабиякого значення 

набуває професійна підготовка фахівців галузі системи охорони здоров’я, 
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адже працівники медичної сфери забезпечують належний рівень медичного 

забезпечення в державі. Таким чином, підготовка  медичного персоналу 

відіграє важливу роль в сучасному суспільстві та потребує вдосконалення 

щодо підвищення рівня знань, вмінь та навичок, необхідних для успішної 

професійної діяльності. Підготовка майбутніх медичних працівників до 

свідомої професійної діяльності в нових умовах зі сформованою 

професійною позицією є одним із головних завдань сучасного медичного 

коледжу. 

Провідною метою підготовки молодшого медичного спеціаліста, як 

зазначає М. Бабич, є формування фахівця нового зразка, в центрі професійної 

діяльності якого є особистість з її особливостями, індивідуальним станом 

здоров’я та внутрішніми потенційними можливостями до адаптації; фахівця, 

діяльність якого зосереджена на творчу, діалогічну, емпатійну взаємодію з 

пацієнтом, на активізацію потенційних можливостей особистості, 

поліпшення і гармонізацію індивідуальних компенсаторних резервів; 

фахівця, спроможного ефективно здійснювати належний догляд за хворими, 

встановлювати медсестринський діагноз, визначати проблеми пацієнта, 

виконувати призначення лікаря в амбулаторних і стаціонарних умовах, в 

умовах сім’ї, в освітніх закладах [8, с. 103]. 

 Різні аспекти соціально-професійної позиції (поведінкові, змістові, 

структурно-функціональні, процесуальні) у науково-педагогічній літературі  

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. 

Протягом останніх років в сучасній педагогічній науці в працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців тематика формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників починає активно розвиватися. 
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Проте, аналіз наукових праць, проведений в контексті нашого дослідження,  

виявив принципово різні підходи до визначення особливостей формування 

професійної компетентності медичних працівників (О. Гуменюк, Р. Гуревич, 

К. Делегей, Н. Жаркова,  І. Сосюк, Д. Белл, А. Вербицький,  Т. Вороніна,      

К. Колін, А. Тоффлер та ін.). Професійна позиція визначається науковцями  

важливим показником професійного розвитку, характеристикою, що 

визначає вибір суб’єктом свого професійного шляху, здійснення діяльності й 

поведінки. Дослідники Є. Зеєр [29], І. Кон [35] визначають професійну 

позицію як соціальну роль, яка виражає характер соціальних відносин 

особистості; прояв ставлень людини до суспільства в цілому, а також прояв 

поведінки людини в соціумі.  

Таким чином, від вибору професійної позиції залежить успішність 

професійної діяльності майбутнього медичного працівника, його емоційне 

сприйняття і задоволеність умовами й результатами своєї праці, впевненість 

у власних можливостях, продуктивність та результативність його роботи, 

перспективи подальшого професійного зростання. 

Саме в процесі навчання у медичному коледжі формування професійної 

позиції набуває особливого значення, адже цей початковий етап підготовки 

фахівця сприяє формуванню основних професійних знань, вмінь, навичок та 

компетентностей, формує свідоме уявлення про майбутню професію.  

Бути компетентним фахівцем – означає застосовувати отримані знання 

та досвід відповідно до конкретної ситуації: розуміти сутність проблеми, 

вміти вирішувати її практично, тому компетентність розглядають як 

особливий тип предметно-специфічних знань та вмінь, що дозволяють 

ухвалювати ефективні рішення [30, с. 215]. Водночас, зазначаємо, 

щопрофесійна компетентність медичного працівника визначається не лише 

методами та формами освітньої діяльності, спрямованими на засвоєння 

знань, вмінь та навичок  у процесі фахової підготовки й формування 
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елементів професійного мислення, а й залежить від рівня сформованості його 

професійної позиції.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що сучасні дослідники                      

(Л. Артамонова, С. Белан, Г. Бурчинський, А. Галян, І. Коваль, Л. Котлярова,      

І. Ніколайчук, К. Максименко, С. Максименко, О. Уваркіна, М. Філоненко) 

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. 

Понятійно-категоріальний вимір дослідження проблеми формування 

професійної позиції майбутнього медичного працівника характеризується 

такими поняттями, як «позиція» («позиція особистості»), «соціальна 

позиція», «активна позиція», «професійна позиція». 

Слово “позиція” визначає положення, розташування;  з цим лексичним 

значенням воно застосовується в багатьох контекстах. У «Словнику 

іншомовних слів» воно представлено як основна думка, ставлення до певної 

проблеми, питання, що визначає характер дій. 

Позиція – (від лат. position  – положення) –точка зору з певного 

питання, певна оцінка факту, явища, події або поведінка, дія, зумовлені 

ставленням, оцінкою[72]. 

 Позицію суб’єкта, який виконує певну соціальну роль за 

встановленими правилами із системою очікувань, яке висуває до нього як 

суспільство в цілому, так і окремі групи, розглядає  І. Кон. Оскільки тут 

йдеться про дорослих, він вказує, що «в силу складних суспільних відносин 

кожен індивід займає безліч позицій» – професійну, сімейну, суспільно-

політичну тощо, що розрізняються за своїм значенням, визначеністю та 

іншими ознаками» [35, с. 253]. 

М. Лаптєва відзначає багатогранність терміну «позиція» і виділяє його 

тривимірність: позиції як стани в суспільстві, групі або соціальній позиції (Г. 
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Андреєва, І.Кон, О.Леонтьев, О.Петровський); позиції як ставлення людини 

до дійсності в цілому або до різних її областей, або позиція особистості 

(Л.Божович, Д.Паригін, Л.Заніна); позиції як місце людини в безпосередній 

взаємодії, в актуальній ситуації, або рольовій позиції (Л.Петровська, 

О.Вовчик-Блакитна, А.Добровіч)[42]. 

«Позиція» як відносно стабільне утворення має багато значень, які 

відображають різні сторони досліджуваної проблеми. Аналіз наукових 

джерел засвідчив два основних значення, у яких застосовується данна 

дефініція:1) як відносно стабільна система ставлень, мотивів, цінностей 

особистості, якими вона керується у процесі своєї життєдіяльності; 2) як 

положення суб’єкта у статусно-рольовій внутрішньогруповій структурі. На 

думку С. Іванової, позиція відображає діяльнісну сторону стану людини в 

певній соціальній системі та визначається як сукупність ставлень до себе й до 

власного життя, до реалізації свого особистісного потенціалу на певному 

часовому етапі та в конкретному соціумі. Позиція особистості передусім 

визначається її загальною спрямованістю й активністю, ставленням до 

вибору життєвих цілей та засобів їхнього досягнення.  

Проблеми життєвої позиції людини у співвідношенні з розвитком 

людства і цивілізації у філософському контексті прослідковуємо в працях 

багатьох науковців (К.Абульханова-Славська, Е.Муньє, С.Франк, В. Франкл 

та ін.). Водночас, філософія екзистенціалізму відзначає ідеї про 

обумовленість існування людини у світі з її внутрішньою позицією (С.Мадді, 

Ж.Сартр, М.Хайдеггер, К.Ясперс та ін.). Філософська наука використовує 

термін «позиція людини» у співвідношенні з проявами рольових позицій 

людини в структурі її  соціальних стосунків; позиція особистості трактується 

як стійка,  внутрішньо усвідомлена система ставлень людини до суспільства, 

інших людей, до самої себе, обумовлена системою соціальних цінностей. Це 

структурно-особистісне утворення, яке відображає характер взаємостосунків 

особистості та суспільства і виражає суб’єктивність особистості. Одні автори 
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[14, с. 38]роблять спробу теоретично обґрунтувати тезу щодо необхідності 

формування активної соціальної позиції в кожної людини і доцільності 

різноманітних форм її вираження в стосунках з оточуючим світом, інші –

ототожнюють позицію з умовами розвитку самостійної людини. Так, К. 

Абульханова-Славська визначає позицію як  «вироблений особистістю за 

певних умов спосіб свого суспільного життя, місця у професії, спосіб 

самовираження. На відміну від суб’єктивних стосунків (сенсу, картини і 

навіть концепції життя) життєва позиція – сукупність реалізованих життєвих 

відносин, цінностей, ідеалів і знайдений характер їх реалізації, який і 

визначає подальший хід життя» [1, с. 49]. 

Термін «позиція» в значенні «позиція особистості» одним із перших увів 

у науковий обіг австрійський лікар, психолог, родоначальник індивідуальної 

психології А. Адлер у ХІХ столітті, розглядаючи її в контексті певного 

«життєвого стилю», тобто як життєву позицію загалом, як основу ставлень 

людини до світу й навколишньої дійсності [2; 3]. У словниках та 

енциклопедіях «позицію» трактують як твердження, погляд, оцінку певного 

факту, події, явища; дію, поведінку, зумовлену ставленням людини, оцінкою 

нею певних подій і явищ [15; 37; 54; 55; 56; 58; 60; 73; 75; 76; 77; 86; 85; 87; 

96; 98].  В. М’ясищев уважає, що позиція віддзеркалює домінантні й 

вибіркові ставлення людини до того, що є для неї суттєвим [53]. 

Педагогічні дослідження, які вивчають проблему становлення життєвої 

позиції (В.Бедерханова, Є.Бондаревська, О. Гребенюк, М.Заславська, 

І.Колєснікова, Т.Мальковська, В.Петріковський, О. Тітова та ін.), також  

переконують в актуальності наукового дослідження та свідчать про 

зростаючий інтерес до даного питання. 

Поняття «педагогічна позиція» у педагогічній науці несе дуже важливе 

змістове навантаження. Під  позицією розуміється найбільш цілісна 

характеристика поведінки людини; позиція розглядається як спосіб реалізації 

базових цілей і цінностей людини у соціально-професійному просторі. У 
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наукових джерелах поняття педагогічної позиції розглядається як невід’ємна 

частина його професійної компетентності і необхідна умова здійснення 

педагогічної діяльності. На думку В. Сластьоніна, педагогічна позиція – це 

система тих інтелектуальних, вольових та емоційно-оцінних ставлень до 

світу, педагогічної дійсності і педагогічної діяльності зокрема, які є 

джерелом його активності [57, с. 32-70]. 

Відповідно до підходу А. Маркової, поняття «професійна педагогічна 

позиція» позначає стійкі системи ставлень учителя до учнів, до себе, до 

колег, визначає його поведінку, стиль життя і діяльності [50, 51]. Важливою у 

контексті нашого дослідження є думка І. Беха, який вказує на унікальність 

педагогічної позиції, оскільки вона одночасно є і особистісною, і 

професійною  [10, с.76]. 

Сучасна наука виокремлює два найбільш загальні підходи до розуміння 

позиції: соціологічний та психологічний.  Соціологічний підхід  розуміє під 

позицією щось зовнішнє до особистості, ту соціальну роль, яку вона відіграє 

в системі відносин певної соціальної структури.  Чеський психолог                         

Ф. Якубчак вважає, що ця позиція представляє позицію індивідів, класів або 

категорій людей відносно інших у соціальному середовищі.  І. Кон розглядає 

позицію як соціальний статус індивіда, тобто його становище в соціальній 

структурі. Психологічний підхід  трактує позицію як внутрішній компонент 

структури особистості. Б. Ананьєв зазначив, що позиція особистості –  це  

складна система, що складається з особистих відносин, мотивацій та 

поглядів, цілей та цінностей.   З іншого боку, сучасні дослідники вважають, 

що позиція є відображенням соціальної ролі індивіда, свідомої системи 

діяльності людини, соціального середовища та ставлення до себе; є 

складовою структури особистості та відображає її суб’єктивність [25; 36; 43; 

63; 71; 92; 94; 97]. 

Соціальна роль – це типова поведінка, пов’язана із соціальним статусом 

людей, яка не викликає негативної реакції у соціальному середовищі. Люди 
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грають декілька соціальних ролей у суспільному житті, згідно з 

термінологією Р. Мертона, тобто володіють  «набором ролей». Соціальні ролі 

можуть бути формальними (через закони чи інші юридичні дії) або 

неформальними  (через моральні норми поведінки в певному суспільстві). 

Набір соціальних ролей індивіда відображає соціальні відносини в 

суспільстві. 

Вперше визначення соціальної ролі було дано американським 

соціологом Р. Лінтоном в 1936 р. Він вважав, що соціальна роль – це 

динамічний аспект соціального статусу, оскільки його роль пов’язана із 

низкою норм, і в деяких випадках потрібно діяти відповідно до цієї норми.  

Вказані норми визначають тип поведінки, який люди з певним соціальним 

статусом можуть виконувати відносно людей з різними соціальними 

статусами і навпаки. Тому поняття соціальної ролі стосується такої ситуації  

соціальної взаємодії, коли особистість регулярно та довгостроково відтворює 

усталену поведінку за певних умов та обставин, що відповідають 

очікуванням інших.Таким чином, соціальні ролі можна визначити як загальні 

очікування та вимоги соціальних груп  до особистостей, які займають певні 

статусні позиції. Тому соціальні ролі, пов’язані з певним соціальним 

статусом, займаються соціальною  ієрархічною структурою даної 

особистості, і в той же час виступають як специфічна, унормована поведінка, 

яка є обов’язковою для конкретної особистості. Отже, соціальна роль, яку 

виконує індивід, є ключовою характеристикою його особистості; вона 

пов’язана із соціальним статусом та  професійною діяльністю. Таким чином,  

соціальна роль  забезпечує ефективне функціонування індивідів в суспільстві  

та має безпосередній вплив на професійне становлення особистості. 

Враховуючи результати аналізу наукової літератури, можна зробити 

висновок про те, що деякі науковці ототожнюють поняття професійної 

позиції та професійної ролі. Таким чином, медичні працівники реалізують 

різні професійні ролі  в процесі формування професійної позиції, тим самим 
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підкреслюючи неповторність та індивідуальність власної особистості, 

розвиваючи професійні здібності. Професійна позиція є важливим 

показником професійного розвитку, який визначає вибір напряму діяльності 

й поведінки. Особливої актуальності формування професійної позиції 

набуває на етапі становлення майбутнього фахівця – під час навчання у 

закладі фахової передвищої освіти, коли відбувається оформлення 

професійних цінностей. Нам імпонує думка Л. Красовської, яка зазначає, що 

професійна позиція особистості інтегрує індивідуальні й професійні риси 

людини, зумовлюється її знаннями й уміннями. Науковець вважає, що 

результативною професійною позицією особистості є активна позиція, яка 

забезпечує постійний професійний розвиток особистості загалом [38; 39]. 

Соціологія визначає формування активної життєвої позиції як один з 

процесів життєдіяльності людини, який є цілеспрямованим та орієнтованим 

на певні досягнення. У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців 

виявлено неоднозначні підходи до  поняття активної життєвої позиції. 

Науковці  (Р. Ануфрієва, О. Головаха, О. Донченко,  О. Злобіна,                             

М. Кирилова, Л. Сохань) розглядають проблему активної життєвої позиції 

особистості як  окремий вид соціальної творчості в різних видах людської 

діяльності, що відкриває перед особистістю нові можливості, перспективи та 

має суттєвий вплив на розвиток стилю її життєдіяльності та становлення 

образу життя. 

Представники вітчизняної соціологічної думки (В. Андрущенко,                      

В. Волович, Г. Головченко, М. Горлач, М. Дяченко, В. Кремень,                      

І. Прокопенко) визначають активну життєву позицію як багатоаспектну 

функціонально-динамічну якість, яка найповніше виявляється у  суспільних 

зв’язках людини, регулюючи структуру особистості та забезпечуючи  її 

залучення до життєдіяльності як суб’єкта свого життєвого шляху і способу 

життя. 



40 

 

Поряд із тим, науковці Б. Ананьєв, Г. Андреєва, І. Бех, Л. Божович,                        

Л. Виготський, В. Войтко, О. Леонтьєв, В. Мухіна, В. Небеліцин, Л. Орбан-

Лембрик, С. Рубінштейн, Л. Столяренко, В. Ядов розглядають активну 

життєву позицію в одних випадках, як складне, міждисциплінарне  явище, в 

інших – у вигляді окремих аспектів означеної проблеми, пов’язаних із 

ставленням особистості  до суспільства в процесі її соціальної діяльності та 

поведінки. 

В повсякденному житті особистості прослідковується вибіркове 

ставлення до соціальної дійсності, коли вона обирає об’єкт своєї діяльності, в 

тому числі і професійний. Ця діяльність стає соціально-зорієнтованою, 

залежить від фізичних і духовних потреб особистості, її світогляду, інтересів 

та цінностей. У дослідженні В. Соколова всебічне вивчення проблеми 

активної життєвої позиції та особливості розвитку особистої моральної 

цілісності розглядається  єдино; автор визначає життєву позицію як 

організовану єдність духу та практики [48]. 

Особистість, яка характеризується високим рівнем інтелектуального 

розвитку, краще орієнтується у розмаїтті соціальних явищ і процесів; вона 

здатна реально оцінити свої можливості і обрати сферу своєї професійної 

діяльності. Враховуючи швидку зміну соціальних орієнтацій, тенденції 

соціального розвитку, спектр соціальних орієнтацій особи постійно 

розширюється; формуються потреби, інтереси, здібності, цінності. Таким 

чином, вимоги суспільного  середовища зумовлюють формування життєвої 

позиції особи, яка забезпечує її орієнтацію в суспільстві і проявляється через 

суспільні установки та готовність до виконання певних дій та їх реалізації. 

Як вважає В. Соколов,[48] теоретично, особливо у конкретному 

соціологічному аналізі умов життєдіяльності особистості необхідно 

врахувати, що цей факт може бути відображений у різних сферах життя: 

праця, політика, суспільство, побут, пізнання, культура тощо. Активна 

життєва позиція приймає форму будь-якої окремої позиції: професійної, 
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громадянської, наукової, естетичної тощо. З одного боку ці індивідуальні 

позиції визначаються тими ж критеріями, що і загальна позиція індивіда 

(поєднання духу і практики), а з іншого боку  – вони мають відповідні 

характеристики, зумовлені специфікою їх прояву. Однак в усіх випадках 

індивідуальна позиція є вираженням загальної позиції, яка і визначається 

поняттям «активна життєва позиція». 

Отже, поняття «життєва позиція» можна коротко визначити як чітко 

виражений, відносно встановлений, визначений характер оціночних суджень 

людини про навколишню дійсність, певні об’єкти, спосіб поведінки в певній 

ситуації при характерній мотивації його, спрямованість діяльності, 

заснованої на цілісних відносинах. Таким чином, короткий аналіз  поняття 

життєвої позиції дає можливість виділити її структуру. Це: 1) потреби і 

установки; 2) знання; 3) переконання; 4) готовність діяти; 5) дії з досягнення 

життєвої мети. Розкриття суті позиції особистості було б не повним, якби 

вона не була поділена можливістю вибору цілей і засобів їх досягнення, 

оскільки в них якнайповніше проявляється активність, індивідуальність і 

самостійність. Отже, до позиції особистості мають безпосереднє відношення 

її ціннісні орієнтації – стосунки до реальних і духовних цінностей, які 

накладають відбиток на постановку цілей, вибір шляхів і засобів їх реалізації 

та вибір спрямованості діяльності[5]. 

Формування життєвої позиції надто складний і довготривалий процес, 

який вимагає великих фізичних, моральних, розумових зусиль. Він 

характеризується вивченням світового досвіду людства, здобутків у сфері 

науки та професійних знань, культурних надбань, світогляду, професійної та 

громадської діяльності. Життєва позиція людини забезпечує орієнтацію на 

навколишній світ, формуючи  ціннісну орієнтацію та її ставлення до інших. В 

залежності від впливу соціального середовища, інтересів та потреб, 

ціннісних орієнтирів, переконань, рівня знань і багатьох інших факторів, 

особистість займає щодо даного суспільного явища відповідну життєву 
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позицію (активну або пасивну). Як свідчить психологічна наука, особистість 

за своєю природою досить активна, зокрема щодо своїх інтересів. 

Особистість може коригувати свою активність, спрямовувати її в певному 

напрямку. Тому можемо вважати, що соціально-активна особистість, яка має 

активну життєву позицію, реалізує її і в професійній діяльності, що 

забезпечує певний рівень сформованості професійної позиції.  

Незважаючи на те, що позиція є відносно стабільним утворенням, вона 

може розвиватися і змінюватися з часом. Особливо цей етап є важливим у 

період навчання у вищому навчальному закладі, коли відбувається 

формування професійних компетентностей майбутніх медичних працівників. 

Адже саме якість підготовки випускників навчальних закладів фахової 

передвищої освіти є одним з основних завдань професійної освіти. 

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті зазначає, 

що пріоритетними напрямами стратегії реформування освіти є створення 

умов для самовдосконалення кожної особистості; формування у молоді 

сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання 

– професійної позиції; навчання основним принципам побудови професійної 

кар’єри. Основна ідея – навчити молодь умінню використовувати здобутті у 

ВНЗ професійні знання для організації свого життя. Формування творчої 

професійно орієнтованої особистості студента можливе тільки за умови 

перетворення його в суб’єкта навчальної діяльності, активного, зацікавленого 

в самозміні, здатного до самостійної побудови своєї діяльності, її зміни і 

розвитку [52]. 

Сучасні науковці приділяють багато уваги проблемі професійного 

розвитку особистості (С. Батишев, А. Деркач, Є. Климова, Ю. Поваренкова, 

В. Шадрікова та ін.). 

Проблему  професійної  підготовки,  розробки  моделі  фахівця  у своїх  

працях досліджують Г. Атанов, І. Бех, В. Кудіна, Н.Кузьміна, Л. Пуховська, 

Є. Спіцин, Т. Хатчінсон та ін. Коло питань, порушених зазначеними 
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авторами, досить широке, проте залишається недослідженою проблема 

професійної підготовки студентів-медиків. Вивченню мотивів як чинника 

ефективності навчальної діяльності та формуванню інтересу до навчання 

студентів медичного вищого навчального закладу присвячені праці                    

В. Шкуркіна та М. Костюкова.  

Умовою успішного навчання є розвиток особистісних здібностей 

студентів, забезпечення можливостей ефективної самоосвіти. Сформована 

професійна самосвідомість та обізнаність  допомагає майбутньому 

медичному працівнику стати конкурентоспроможною особистістю в умовах 

реформування системи охорони здоров’я. Одним із основних методів 

формування професійної самосвідомості та обізнаності є активізація 

професійної позиції студентів шляхом розвитку особистості, завдяки 

залученню до майбутньої професійної діяльності. Процес особистісного  

розвитку як професіонала вимагає власної професійної діяльності та 

професійного розвитку, формування психологічної структури для  

забезпечення професійної діяльності та  професійної ідентичності. 

Незважаючи на відмінності в конкретних видах праці,  професійний розвиток 

має на меті формування особистості професіонала як суб’єкта, що має 

самостійно  на відповідному рівні виконувати професійні функції. 

Професіонал – це соціально  компетентна, психологічно зріла 

особистість, що має високий рівень професійної майстерності, який  

сучасних умовах визначає її спосіб життя, професійно орієнтований, 

відповідальний світогляд і почуття приєднання до певної професійної 

спільноти. Професіонал – це особистість, яка володіє нормами професії у 

мотиваційному  плані, успішно й результативно здійснює свою трудову 

діяльність, визначає професійні перспективи,  здійснює творчий внесок в 

розвиток обраної професії, сприяє підвищенню престижу своєї професії.  
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У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» слово 

«професіонал» означає людину, яка зробила яке-небудь заняття предметом 

своєї постійної діяльності, своєю професією [15, с. 995]. 

У «Словнику іноземних слів і виразів» наводяться такі слова, як 

«професіонал» і «спеціаліст»: «професіонал [лат. professio «професія» від 

profitere «називати своєю справою»] – людина, що обрала яке-небудь заняття 

своєю професією; фахівець у своїй справі»; «спеціаліст [лат. specialis 

«особливий»] – 1) людина, що володіє спеціальними знаннями і навичками в 

якій-небудь галузі, має спеціальність; 2) людина, що добре знає щось, 

майстер своєї справи»[72, с. 501, 583]. 

В окремих наукових дослідження сформувалося дещо скориговане 

визначення професіонала  як особи,  яка успішно адаптується до професії. Та 

поряд із тим, визначення дефініції «професіонал» і сьогодні знаходимо в 

працях багатьох науковців. 

Е. Ф. Зеєр  вважає, що професіонал – працівник, який, окрім знань, 

умінь, якостей і досвіду, має також певну компетенцію, здатність до 

самоорганізації, відповідальність і професійну надійність. Професіонал 

здатний знайти проблему, сформулювати завдання і визначити спосіб його 

вирішення [29, с. 31]. 

«Професіонал» – це суб’єкт професійної діяльності, який має високі 

показники професіоналізму особистості і діяльності, високий професійний і 

соціальний статус, динамічно розвивальну систему особистісної та 

діяльнісної нормативної регуляції, постійно націлений на саморозвиток і 

самовдосконалення, особистісні і професійні досягнення, які мають 

соціально- позитивне значення[19, с. 184]. 

Задяки інтеграції теоретичних знань та практичних умінь, професійного 

досвіду та професійних навичок, поняття «професіонал» невіддільне від 

поняття професіоналізму. Професіоналізм як здатність особистості до певної 

діяльності не можна розуміти тільки у вузькому розумінні. Ширший підхід 
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передбачає духовно-моральні характеристики людини, без яких неможливе 

виконання професійної діяльності. Справжній професіоналізм передбачає 

відповідальність працівника, формування професійної честі та гідності, 

визначає ставлення працівника до ефективності своєї діяльності. 

Професіоналізм є необхідною умовою реалізації людини в суспільстві, 

включає в себе інтелектуальний розвиток та професійну компетентність. 

Тлумачний словник української мови трактує професіоналізм  як 

«оволодіння основами і глибинами якої-небудь професії» [80, с.508]. 

У психологічному словнику зазначено, що  професіоналізм –  це  

«висока підготовленість до виконання завдань професійної діяльності». 

Професіоналізм дає можливість досягти значних кількісних і якісних 

результатів праці при менших затратах фізичних та розумових сил на основі 

використання раціональних прийомів виконання робочих завдань. Водночас, 

професіоналізм фахівця проявляється в систематичному підвищенні 

кваліфікації, творчій активності, здатності задовольняти вимоги суспільства, 

яке стрімко розвивається. Передумовою досягнення професіоналізму є 

достатньо високий розвиток професійно важливих якостей особистості.[23, с. 

283]. 

Професіоналізм – це інтегративна характеристика професійно зрілої 

особистості як суб’єкта діяльності, спілкування, праці. Професійна зрілість 

включає: соціальну зрілість (володіння правовими нормами, засобами 

спільної професійної діяльності і співробітництва, прийнятими в суспільстві 

прийомами професійного спілкування тощо), особистісну зрілість (володіння 

засобами самовираження і саморозвитку, засобами протидії професійним 

деформаціям особистості), діяльнісну зрілість (володіння на високому рівні 

професійною діяльністю, засобами самореалізації і саморозвитку особистості 

в межах професії, здатність до творчих проявів власної індивідуальності)[67]. 

Професіоналізм має широке коло вираження, починаючи від аматорства 

(поверхневий рівень професійних знань) до  формування професійних 
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стереотипів.О. Бодальов визначає професіоналізм як «інтегральну 

характеристику індивідуальних, особистісних і суб’єктивно-діяльнісних 

якостей, що розглядається як цілісне утворення, яке дає можливість на 

максимальному рівні успішно вирішувати завдання, котрі є типовими для тієї 

галузі, в якій працює спеціаліст»[11, с. 137]. 

Н. Кузьміна визначає сутність даного поняття як «сукупність стійких 

властивостей особистості, індивідуальності спеціаліста, які задовольняють 

вимоги професії [41, с. 36]. 

С. Дружилов розглядає професіоналізм як «особливу властивість людей 

систематично, ефективно і надійно виконувати складну діяльність в 

різноманітних умовах. Професіоналізм не обмежується  

висококваліфікованою  працею, бо передбачає особливе сприйняття людини. 

Професіоналізм являє собою певну системну властивість особистості»         

[21, с. 26]. 

Представники школи акмеології (А. Деркач, О. Зазикін,   В. Сластьонін) 

інтерпретують професіоналізм як всебічну якість особистості, що  включає в 

себе  професійну діяльність та особистісний аспект. Професіоналізм 

діяльності – це якісна характеристика суб’єкта праці, яка визначає високий 

рівень професійної компетентності, наявність різноманітних вмінь та 

навичок, володіння сучасними методиками вирішення професійних завдань, 

які мають суттєвий вплив на розвиток професійної самосвідомості та 

дозволяють  здійснювати професійну діяльність із високою та стабільною 

продуктивністю.  

Аналіз наукових поглядів Д. Сьюпера [100, 101], Є. Зеєра [29], засвідчує, 

що існують різні погляди щодо тлумачення дефініції «професіоналізм», але 

слід зазначити, що спільність усіх визначень – це сукупність діяльнісної та 

особистісної складової у людини будь-якої професії. Незважаючи на деяку 

відмінність поглядів щодо тлумачення змісту поняття «професіоналізм»,  

його структури,  розробленні різних підходів, спільною  є думка про те, 
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професіоналізм є інтегративним соціокультурним і психологічним 

утворенням, яке започатковується в процесі розвитку особистісного 

потенціалу людини, що зароджується на рівні внутрішніх умов і набуває 

ознак професіоналізму в процесі професійної діяльності під впливом 

зовнішніх умов. Однак слід зазначити, що особистісний і професійний 

розвиток взаємозумовлені. З одного боку риси особистості суттєво 

впливають на вибір професії та подальше формування професійної позиції. З 

іншого боку, вони можуть як сприяти досягненню професійної майстерності, 

творчої самореалізації, так і можуть стати на заваді професійному 

становленню. Таким чином, особистісний професійний розвиток можливий 

за умови відповідності професії особистісним структурам, у разі досягнення 

успіхів у професійній діяльності, що посилює мотивацію особистого 

розвитку і сприяє формуванню професійної позиції. 

Формування професійної позиції майбутнього медичного працівника – 

складний процес, який  характеризується насамперед системністю та включає 

в себе етапи особистісного та професійного становлення, рівень готовності 

до майбутньої професійної діяльності.  

Важливою в контексті нашого дослідження є позиція Д. Сьюпера, який 

поєднує проблему формування професійної позиції особистості з процесом 

професійного розвитку, можливого через освоєння власне відповідної 

професійної ролі; розвиток професійної мотивації, яка є одним із  показників 

готовності до вирішення специфічних завдань, пов’язаних із входженням у 

світ власної професії[100; 101].Саме в процесі розвитку формується активна  

позиція особистості, яка проявляється у трудовій діяльності і співвідноситься  

з  професійною позицією, яку сучасні науковці визначають як творче, 

особливе, свідоме, відповідальне ставлення до процесу професійної 

діяльності в контексті професійного становлення особистості.  

Аналіз теоретичних джерел і сучасної практики  до визначення 

понять«позиція» («позиція особистості»), «соціальна позиція», «активна 
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позиція» , «професійна позиція» дає підстави стверджувати, що поняття 

«позиція» має декілька значень, а саме: система ставлень до певних сторін 

діяльності, що виявляється у поведінці та вчинках; характеристика способу 

життя особистості, що досягла певного рівня саморозвитку; система ставлень 

у контексті соціальної ролі; активність особистості, що виявляється у 

діяльнісному самовираженні та постійному самовдосконаленні; рівень 

виконання діяльності (професійної в тому числі) та її самооцінка. 

Позиція професійна, – це динамічне утворення, її зрілість 

характеризується не суперечністю й відносною стабільністю. Становлення та 

розвиток соціально-професійної позиції досліджується у філософії, 

педагогіці, соціології, декількох галузях психології. У психології 

особистості – через вивчення розвитку й саморозвитку людини, самооцінку 

тощо. У соціальній психології соціально-професійна позиція розглядається 

як результат відображення соціальних процесів взаємодії з реальним 

оточенням і досліджується через вивчення мотивації, рівня задоволеності 

роботою. У психології праці це утворення досліджується в процесі вивчення 

стадій професійного розвитку й способів становлення позиції на кожній 

стадії. У когнітивній психології – через вивчення системи мислення [92, 

с. 137-150]. 

Водночас, слід зазначити, що успішність професійної діяльності 

медичного працівника залежить від його суб’єктності, що вимагає від нього 

встановлення структури внутрішнього порядку, високого рівня внутрішньої 

організації та здатності до самореалізації в процесі професійної діяльності, 

що виявляється через певний рівень сформованості професійної позиції. У 

контексті нашого дослідження все вищезазначене дає змогу розглядати 

розвиток суб’єктної сутності особистості медичного працівника як одну з 

найважливіших складових його професійної позиції. Проблема суб’єктності 

на сьогоднішній день є предметом активних досліджень у різних галузях 

наукового пізнання. 
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Проблема суб’єктності є предметом пошуків вітчизняних і зарубіжних 

вчених та досліджувалася як предмет філософського осмислення у працях    

М. Бахтіна, М. Бердяєва, В. Вернадського, В. Зеньковського, М. Кагана,            

А. Камю, Ж. Сартра,    В. Соловйова, П. Флоренського. Психологічні аспекти 

проблеми суб’єктності досліджували: К. Альбуханова-Славська, Б. Ананьєв, 

А. Асмолов, А. Брушлінський, Л. Виготський, І. Зімняя, О. Леонтьєв,                    

А. Маслоу,  В. Петровський, К. Роджерс, С. Рубінштейн, В. Слободчиков. 

Проблему суб’єктності як предмету педагогічного аналізу вивчали А. Бойко, 

І. Бех,       Є. Бондаревська, П. Каптерев, В. Сєрков. 

К. Альбуханова-Славська, А. Адлер, В. Андреєв, Т. Бондаренко,              

А. Брушлинський, В. Варданян, М. Енеєва, С. Жорнікс, В. Іванов,                   

Г. Ісаєв, Г. Косарецький, В. Кущов, С. Максименко,      В. Масленнікова,                  

А. Маслоу, Н. Олександрова, Ю. Поваренков, С. Пелипчук, В. Свистун,                   

В. Слободчиков, В. Шадріков, В. Ягупов, О. Яркіна та інші розглядали 

окремі аспекти формування суб’єктності майбутніх фахівців у процесі їх 

професійної підготовки. 

Дослідження проблеми суб’єктності відбувається в контексті уявлень 

про активну роль людини (активну життєву позицію особистості) в процесі 

життєдіяльності. Коли особистість організовує, розвиває та контролює свою 

дільність, враховуючи професійне становлення, принцип суб’єктності 

враховує індивідуальні особливості та результативність діяльності людини.  

Важливим в контексті нашого дослідження є концепція С. Рубінштейна, 

який сформулював класичне визначення суб’єкта як активності і доповнив 

його визначеннями самодетермінації, саморозвитку та самовдосконалення.  

Суть цієї концепції полягає у тому, що вона пропонує два основних способи 

існування людини. У першому випадку життя не виходить за межі прямого 

зв’язку, у якому живе людина. У той же час все це існує в житті, але 

пов’язане лише з окремими індивідуальними явищами, а не з усім життям. 

Зазвичай відсутність ставлення до життя в цілому пов’язане головним чином 
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із тим, що людина не виключається з життя, а також не може перевершити 

життя. Другий спосіб виживання  пов’язаний з рефлексією, яка може 

зупинити, перевати безперервний процес життя і дозволити людині духовно 

перевершити життя і знаходитися поза життям. За С. Рубінштейном, суб’єкт 

– активна сторона, діяч, який реалізує свою активність не тільки в зовнішній, 

а й у внутрішній діяльності, включаючи свідомість та самосвідомість [69]. 

К. Абульханова-Славська відзначає, що саме суб’єкт має потенційні 

можливості змінювати самого себе: «У психології суб’єкт не просто суб’єкт 

активності, розвитку, самодіяльності, але такої міри активності, яка 

забезпечує його розвиток і самодіяльність, такої міри інтегрованості, яка 

забезпечує 1ого розвиток і активність…суб’єкт виступає як виступає як 

інстанція, визначаючи це співставлення таким чином, який забезпечує його 

активність, розвиток, самодіяльність, і в цьому полягає його само 

детермінація, яка здійснюється через розв’язання протиріч зовнішнього і 

внутрішнього, залежного і незалежного від нього[68, с. 9]. 

Водночас важливим в контексті професійного розвитку особистості 

залишається питання про природу самого суб’єкта, суб’єктної інстанції 

людини. В.Чудновський наголосив на важливості джерела саморозвитку для 

вирішення даної проблеми. Він зазначає, що «… будь-яка зовнішня дія 

реалізується лише через внутрішнє, але й більш безпосередньо – внутрішнє 

має і своє, безпосереднє джерело активності й розвитку»[93, с. 8].  Крім того 

вчений відзначає, що становлення «ядра суб’єктивної активності» «… 

виражається в поступовій зміні співвідношення між «зовнішнім» і 

«внутрішнім»: від переважної спрямованості «зовнішнє через внутрішнє» до 

все більшого домінування тенденції «внутрішнє через зовнішнє» [93, с. 9]. 

Аналіз психологічних наукових джерел вказує, що суб’єктність – це 

особлива якість буття, що передбачає здатність до змін у самому собі, у 

навколишньому світі; спонукає до самостійної життєтворчості.  Дослідники 

вищезазначених питань розглядають   суб’єктність як центральну складову  
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людської реальності, яка виявляється на певному рівні розвитку особистості і 

поєднує її ініціативність, активність, рефлексивність,  творчу зрілість, 

самовизначення, саморегуляцію, незалежність, свідомість та інші 

характеристики. 

Соціологічний підхід до проблеми суб’єктності, на відміну від 

психологічного, розглядає особистість не в якості неповторної 

індивідуальності, але в її соціально-типових якостях як об’єкта, так і суб’єкта 

соціальних відносин. В соціології особистість розглядається як стійка 

цілісність соціально-типових та індивідуальних якостей, здатності до 

самосвідомості, активної дії, які реалізуються в практичній діяльності. 

Характерною особливістю особистості як суб’єкта діяльності є вибіркове 

засвоєння певних соціальних ролей, що визначаються потребами особистості 

та її соціальним досвідом. 

Соціологи частіше розглядають особистість як суб’єкт історії та 

міжособистісної взаємодії. Так, М. Вебер розглядав суб’єктивний сенс та 

орієнтацію його на іншого. В дослідженнях А. Турена, Е. Гідденса присутня 

ідея суб’єкта. Певним чином акцентує увагу на проблемі розуміння ситуації, 

мотивації індивіда та досягненні мети прояву його суб’єктності теорія           

Т. Парсонса.  Проблему суб’єкта у зв’язку з культурним капіталом розглядав 

П. Бурдьє. 

Аналіз джерел щодо психологічного та соціологічного підходів до 

проблеми суб’єктності засвідчив, що суб’єкт – це достатньої узагальнене 

поняття, яке об’єднує в собі різні форми прояву активності, ініціативності, 

творчого розвитку на основі усвідомленого ставлення до навколишнього 

світу, діяльності  та  інших людей. Водночас,  в контексті нашого 

дослідження, важливим аспектом прояву активності та професійного 

становлення суб’єкта є рівень мотивації особистості до майбутньої 

професійної діяльності. 
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Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що умовою 

реалізації творчого потенціалу майбутнього фахівця є його суб’єктна позиція, 

яку визначаємо як систему ціннісно-смислових відносин до соціокультурного 

оточення, самого себе і своєї діяльності.  

Аналіз проблеми формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників на засадах суб’єктного підходу зумовлено необхідністю 

перетворення  медичних працівників на активних суб’єктів, здатних 

вирішувати складні професійні проблеми, приймати відповідальні професійні 

рішення та змінювати свої позиції відповідно до вимог професії. 

Дослідження професійно-суб’єктної складової позиції майбутнього медика 

відносно загального процесу його особистісно-професійного становлення 

дозволяє розглядати її як фактор  та показник особистісно-професійного 

становлення, оскільки ініціює протікання даного процесу та виражає якість 

особистісно-професійного становлення у певний відрізок часу. Крім того, 

професійно-суб’єктна складова визначає характеристику рівня  задіяності 

студента до процесу власного професійного становлення. Адже студенти 

вищих медичних навчальних закладів – це особлива соціальна група, яка, 

внаслідок специфіки медичної науки, потребує спеціальної уваги.Лише 

фахівець, який має високий рівень відповідальності, моральності, духовності  

зможе повною мірою надавати допомогу людям, турбуватися про їхнє 

здоров’я, створювати сприятливі психологічні умови для пацієнтів, сприяти 

якомога швидшому відновленню їхньої працездатності та профілактиці 

захворювань. 

Сучасна реформа медичної галузі, відокремлення первинної медичної 

ланки, впровадження державного медичного страхування, розвиток наукових 

та професійних зв’язків з іншими країнами потребують підготовки фахівців, 

які відповідають міжнародним стандартам. Підготовка медичних працівників 

вимагає кардинальних змін у стратегіях та тактиці  навчання у закладах 

фахової передвищої освіти. Головними вимогами до сучасного фахівця, крім 
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професійних знань, вмінь та навичок, стають компетентність, мобільність, 

вміння навчатися протягом життя,  і як наслідок – сформована професійна 

позиція, що в подальшому сприятиме творчому розвитку особистості, 

забезпечить формування певних способів професійної поведінки та взаємодії 

у соціальному середовищі. Сучасний медичний персонал характеризується 

глибоким професійним самовизначенням, високим рівнем професійної 

мотивації, прагненням до постійного професійного  саморозвитку. 

Отже, однією з умов становлення особистості майбутнього медичного 

працівника є формування його професійної позиції. На основі проведення 

аналізу наукових підходів щодо проблеми формування професійної позиції 

майбутніх медичний працівників можна зробити висновок, що: 

 професійна позиція – міждициплінарний феномен, становлення й 

розвиток якого є предметом наукових пошуків в філософії, 

соціології, псиології та педагогіці. 

 професійна позиція медика – відносно стабільне утворення, що 

формується в процесі діяльності як проекція особистісної позиції 

на реалізацію професійних ролей;  

 базовими поняттями дефініції «професійна позиція майбутнього 

медичного працівника» є:«позиція» («позиція особистості»), 

«соціальна позиція», «активна позиція» , «професійна позиція»; 

 засобами формування професійної позиції медиків є  професійні 

знання, вміння та навички; моральні та життєві цінності 

особистості; рівень визначеності особистості в контексті 

соціально-професійних  ролей; виховуюче середовище; 

 професійна позиція майбутнього медичного працівника є 

способом самовизначення, самореалізації, саморозвитку; включає 

діяльнісний, ціннісний та мотиваційний аспект, що виявляються у 

професійній діяльності; 
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 професійна позиція, враховуючи соціальні потреби суспільства, 

розвивається та змінюється під впливом досвіду та надбань 

людства; 

 професійна позиція визначає поведінку, формування морально-

етичних принципів  медичних працівників; стимулює до 

професійного розвитку. 

Таким чином, професійна позиція майбутнього медичного працівника – 

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. 

З метою виявлення шляхів формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників в процесі фахової підготовки у медичному коледжі, які 

сприятимуть професійному розвитку, формування уявлень про обрану 

професію, необхідно дослідити поняття сутності, структури, критеріїв, 

показників  та рівнів формування професійної позиції майбутнього 

медичного працівника. 

 

1.2. Критерії, показники та рівні формування професійної позиції 

майбутнього медичного працівника 

 

В контексті розвитку професійної освіти актуальними є проблеми 

формування наукового підходу до формування динамічної функціональної 

структури професійної діяльності, основу якої становлять глибокі знання, 

високий рівень культури особистості, моральні якості, ініціативність, 

активність, здібності та  й  професійна майстерність. 

 Професійна діяльність людини – це  процес, який передбачає взаємодію 

соціального середовища та особистості. Завдяки цій взаємодії особистість 
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формує власні інтереси та прагнення, визначаючи сутність власної 

професійної діяльності. Таким чином, сутність професійної діяльності 

полягає в єдності розумового та емоційного розвитку, вихованні рис 

високоосвіченої особистості з високим рівнем моральності.  Як стверджує   

О. Лішин, професійна діяльність – цілеспрямована багатоступенева 

активність людини щодо формування смислотвірних мотивів, ціннісних 

орієнтацій на результати професійного продукту [46]. 

Поряд із тим, В. Сластьонін [61] трактує дане поняття ширше: 

професійна діяльність – особливий вид соціальної діяльності, спрямованої на 

передачу культури та досвіду, накопичених людством, створення умов для 

особистісного розвитку і підготовки до виконання соціальних ролей, 

визначених у суспільстві, створення професійно важливого  продукту 

діяльності. 

Сучасні науковці виділяють  три основних підходи до аналізу сутності 

та структури професійної діяльності: 

 професійна діяльність з позицій системного підходу; 

 професійна діяльність з позиції технології, що розглядається як 

циклічний процес; 

 професійна діяльність з позиції управління. 

Так, в багатьох наукових дослідженнях, які досліджують дану категорію 

з позицій системного підходу,  професійна діяльність становить організовану 

систему різних видів діяльності. Особливості розгляду професійної 

діяльності з позиції технології дають можливість визначити технологію як 

сукупність виробничих процесів у певній професійній галузі. В 

енциклопедичному словнику за редакцією О. Прохорова [76] дефініція 

«технологія» (від гр. мистецтва, майстерність, уміння та логіка) визначена як 

сукупність методів, допоміжних пристроїв, виготовлення, зміни стану, 

властивостей, матеріалу, що здійснюється у процесі виробництва продукції. 
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Водночас поняття технології  відображає спрямованість прикладних 

досліджень на вдосконалення діяльності людини, підвищення її 

результативності. 

В контексті позиції управління  професійна діяльність  має окремі 

складові: планування, організація, контроль, регулювання та аналіз 

результатів.  

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що професійна 

діяльність, рівень якої залежить від сформованості професійної позиції, 

спрямована на вміння професійно розвиватися в умовах, що змінюються, 

прогнозувати та здійснювати управління власним професійним розвитком, 

таким чином систематизуючи та структуруючи професійний розвиток 

власної особистості. 

Питанням професійного становлення особистості приділяли увагу В. 

Шандріков, Т. Кудрявцев, К. Абульханова-Славська, Є. Клімов та ін. 

Теоретичні основи процесу самовдосконалення, його сутність, особливості та 

вплив на ефективність професійної діяльності розкриті у працях О. Блінової, 

Н. Брагіної, Т. Вайніленко, О. Діденко, І. Донцова, Ю. Орлова, Л. 

Рувинського та ін. Проблеми професійного самовдосконалення лікарів, їх 

професійної спрямованості знайшли висвітлення в дисертаціях О. Горай, О. 

Гуменюк, І. Кузнецової, О. Неловкіної-Берналь, Я. Цехмістера та ін. 

Вивченням стану сформованості у майбутніх медичних працівників 

готовності до професійного самовдосконалення займалися Л. Дуднікова, К. 

Соцький, І. Кагітіна, О. Шушляпін та ін. Однак питання розвитку відповідної 

готовності у майбутніх фахівців в галузі медицини на сьогоднішній день 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Важливим аспектом для нашого наукового дослідження є теоретичне 

обґрунтування сутності та структури готовності майбутніх медичних 

працівників до професійної діяльності. Адже готовність сприятиме 

формуванню мотивації до оволодіння професійними знаннями, вміннями, 



57 

 

навичками; визначатиме можливість особистості до професійного 

саморозвитку та самореалізації,  що в подальшому забезпечить відповідний 

рівень формування професійної позиції майбутнього медичного працівника. 

Дефініцію «готовність» почали застосовувати в експериментальній 

психології з кінця ХІХ ст. і тлумачили її  як настанову, психічний стан 

суб’єкта, що спричиняє відповідну поведінку й спрямованість (К.Макбе, 

О.Кюльпе, Д.Узнадзе та ін.). З середини ХХ ст. науковці  У.Томас, Д.Кац,             

Г. Оллпорт та ін. роглядали процес готовності  як якісний показник 

саморегуляції поведінки особистості. У психолого-педагогічних 

дослідженнях сучасних науковців  (М. Дьяченко,  Л. Кандибович, М. Левітов 

та ін.) вищевказаний феномен з’явився пізніше та розглядався в  контексті 

теорії діяльності взагалі та професійної діяльності. Сучасна наука виділяє 

декілька підходів щодо трактування готовності до професійної діяльності: 

 функціональний, який визначає, що готовність – це психічний 

стан особистості, який стимулює потенційну активізацію 

психічних функцій  в процесі майбутньої професійної діяльності; 

  особистісний, який розглядає  готовність як цілісне утворення, 

яке характеризується сукупністю суб’єктивних чинників окремої 

діяльності індивіда та реалізується ним  в процесі професійної 

підготовки; 

 особистісно-діяльнісний, який характеризується багатогранністю 

проявів рис індивіда, що забезпечують процес ефективності 

виконання професійної діяльності;  

 результативно-діяльнісний,  в контексті якого готовність 

виступає  результатом та підсумком процесу підготовки. 

Процеси євроінтеграції сучасного суспільства висувають  високі 

вимоги до якості виконання професійної діяльності. В системі  охорони 

здоров’я суттєво підвищуються вимоги до якості надання медичних послуг, 

суспільство вимагає високого рівня професіоналізму, який досягається 
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шляхом непереривного професійного самовдосконалення. У такому випадку 

у майбутнього медичного працівника повинна бути сформована готовність 

до підвищення свого професійного рівня, застосування нових методів у 

практичній діяльності. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники(М.Дьяченко, Л.Кандибович, 

С.Максименко, Н. Підбуцька,  Г. Пригін) розглядали проблему психологічної 

готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності як з теоретичних 

позицій,  так і в експериментальному аспекті;  було визначено загальні 

закономірності становлення психологічної готовності особистості, окреслено 

структуру та зміст даного феномену [24; 49; 59; 66]. 

А. Зарицька трактує готовність майбутнього фахівця до професійної 

самореалізації як інтегроване цілісне новоутворення, детерміноване ступенем 

індивідуально-продуктивного опредметнення сутнісних сил, культивуванням 

природних спроможностей, для якого характерні спрямованість на 

відповідну діяльність (потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації), 

професійно операційна досконалість (наявність професійних знань, умінь, 

навичок), самосвідомість (здатність до самоконтролю, самовдосконалення, 

саморефлексії), комплекс індивідуально-типологічних особливостей і 

якостей, що забезпечують досягнення професійного акме [28]. 

На думку С. Усової, модель готовності до професійної творчої 

самореалізації майбутнього фахівця повинна охоплювати чотири 

компоненти: ціннісно-мотиваційний (що забезпечує особистісний сенс 

майбутніх перетворень); змістовний (визначає орієнтування в цілях і засобах 

творчої самореалізації); процесуальний (розкриває організацію навчального 

процесу); контролювально-вольовий (що впливає на інтенсивність і дієвість 

майбутньої діяльності щодо здійснення самореалізації) [83]. 

І. Лебедик визначає такі критерії готовності до професійної 

самореалізації майбутніх фахівців: професійна компетентність,професійне 
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самовизначення,  професійні та комунікативні уміння, активність у 

професійному зростанні тощо [44]. 

Як прояв особистості в цілому, готовність до професійної діяльності 

складається з: психологічної готовності (сформована спрямованість на 

професійну діяльність, установка на роботу); науково-теоретичної готовності 

(наявність необхідного обсягу психолого-педагогічних і спеціальних знань); 

практичної готовності (наявність професійно-педагогічних умінь і навичок); 

психофізіологічної готовності (наявність відповідних передумов для 

оволодіння професією; сформованість якостей особистості, які є професійно 

значущими); фізичної готовності (відповідність стану здоров’я та фізичного 

розвитку вимогам професійної діяльності, професійна працездатність) [81, с. 

42-43]. 

В дисертаційному дослідженні Л. Дуднікової готовність майбутнього 

лікаря до професійного самовдосконалення розглядається як «інтегративна 

особистісна властивість, яка характеризується системою фахових знань і 

вмінь, сформованих самоосвітніх і самовиховних умінь, професійної 

самосвідомості, переконаності в соціальній і особистій значимості 

професійного самовдосконалення, прагненні до нового і бажанні стати 

висококваліфікованим фахівцем»[22, c. 6]. 

Таким чином,  розглядаємо готовність до професійної діяльності як 

складне інтегративне явище, яке характеризується рівнем  розвитку 

професійно важливих якостей та  професійних здібностей особистості. 

Розвиток психологічної готовності до професійної діяльності має рівневий 

характер, триває протягом усього свідомого життя особистості та є 

невід’ємною частиною особистісного становлення індивіда. Формування 

психологічної готовності особистості до професійної діяльності на 

активному етапі має таку рівневу структуру: вибір професії, вступ на 

навчання, адаптація до навчання, адаптація до професійної діяльності. 

Відповідно готовність майбутніх медичних працівників до професійної 
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діяльності виступає цілісним утворенням особистості спрямованим на 

набуття професійної підготовленості до ефективного засвоєння професійних 

знань й умінь та навичок з певним досвідом застосування їх  у медичній 

практиці, кваліфікованого виконання своїх фахових обов’язків і завдань, 

удосконалення професійно значущих якостей особистості, внутрішньо-

вмотивованих і цілеспрямованих станів саморозвитку та професійного 

зростання[66,с.155]. 

Спираючись на наукові підходи вказаних науковців, можна 

стверджувати, що професійна готовність майбутніх медичних працівників є 

психологічною якістю фахівця, необхідною для виконання своїх професійних 

обов’язків. Водночас, готовність характеризується насамперед прагненням до 

оволодіння майбутньою професією, крім того, важливим аспектом змісту 

готовності є здатність до певного виду професійної діяльності. Важливе 

значення у визначенні змісту готовності майбутніх медичних працівників 

мають специфічні умови праці медиків та особисті якості, враховуючи  те, 

що медична професія належить до професій суб’єкт-суб’єктного типу. Таким 

чином, професійна  готовність майбутніх медичних працівників забезпечує 

психологічну готовність до професійної діяльності, пов’язаної з великим 

емоційним навантаженням, стресовими ситуаціями, вмінням швидко 

приймати рішення а екстремальних умовах. Складність медичної професії 

зумовлює високий рівень  вимог до професійної готовності, що в 

подальшому забезпечує формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

готовності майбутніх медичних працівників до оволодіння майбутньою 

професією  надав можливість  визначити такі взаємопов’язані критерії 

професійної позиції: мотиваційний, пізнавальний, діяльнісний. 

З метою ефективного визначення критеріїв сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників, необхідно визначити 

співвідношення понять «критерій» та «показник». «Показник» є 
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співвідношенням окремого до загального, враховуючи зміст поняття 

«критерію», адже кожен критерій являє собою сукупність показників, які 

характеризують його  як з якісної, так і з кількісної сторони. Поряд із тим, 

слід зазначити, що критерій має більш стабільну характеристику, а показник 

– динамічну. 

Аналізуючи наукову літературу, можна визначити, що критерії – 

ознака, на основі якої проводиться оцінювання; засіб перевірки; мірило 

оцінювання; у теорії пізнання – ознака істинності чи правильного положення 

[74, с. 307]. Відповідно показники – це те, за допомогою чого можна судити 

про розвиток та хід чого-небудь [74, с. 547]. 

Дослідник-науковець А. Семенова надає наступну класифікацію 

критеріїв: інтегральні критерії як оцінка загального стану явища або процесу; 

часткові критерії як оцінка складників явища або процесу; одиночні критерії 

як оцінка окремих сторін складників явища або процесу [70]. 

Нам імпонує думка А. Маркової, відповідно якої критерії 

окреслюються наступними блоками: об’єктивні та суб’єктивні; результативні 

та процесуальні; нормативні та індивідуально-варіативні; наявного та 

прогностичного рівнів; професійного навчання і творчості; соціальної 

активності та професійної придатності; якісні та кількісні [50, с. 55 - 63]. 

Вчені (О. Бондарчук та Г. Єльникова на підставі досліджень                   

В.  Давидова, Г. Дмитренка, В. Олійника, О. Онуфрієвої,  А.  Підласого,            

В. Семиченко, В. Симонова) визначають критерії і показники навчальної 

діяльності як сукупності ознак, відповідно до яких здійснюється оцінка умов, 

процесу і результату, що відповідають поставленим вимогам. Вони вказують 

на наступне: «Розрізняють зовнішні критерії, що визначаються якістю 

функціонування закладу освіти (забезпечення сталого розвитку, адекватності 

вимогам часу, чітке визначення місії  сучасному світі, широкий спектр 

освітніх послуг, випереджальний характер наукового і навчально-

методичного забезпечення тощо) та внутрішні критерії, що пов’язані з 
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процесом і результатом навчальної діяльності учня». Критерії визначаються 

відповідно до етапів: мотиваційного, операційно-пізнавального, контрольно-

оцінного, на основі кваліметричного підходу, що полягає в кількісному 

вимірюванні якості роботи за допомогою умовних балів [13, с.434]. 

На підставі вище проведеного аналізу наукових джерел, можна зробити 

висновок, що сформованість професійної позиції  майбутніх медиків, має 

оцінюватися такими критеріями: мотиваційний, пізнавальний, діяльнісний. 

Однак, критерій і показник тісно взаємопов’язані: обґрунтований вибір 

критерію значною мірою впливає на вірний вибір системи показників, а 

якість показника залежить від  того, наскільки він повно  та об’єктивно 

характеризує відповідний критерій. 

Для пошуку відповідних показників сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників, необхідних для нашого наукового 

дослідження, розглянемо аспекти щодо визначення  критеріїв сформованості 

даної якості. 

Мотиваційний критерій професійної позиції майбутнього медичного 

працівника  є однією із структурних складових професійного становлення 

медика. Це сформованість високоморальної особистості, здатної до 

здійснення професійної діяльності в контексті таких понять і чинників, як: 

толерантність, милосердя, добро, гуманізм. Мотиваційний критерій 

характеризує спрямованість ціннісних орієнтацій, стійкої мотиваційної 

сфери. Одним  із основних показників мотиваційного критерію  є 

професійно-особистісна мотивація. 

Ми розділяємо думку науковців (Є. Ільїн, А. Реан), які зазначають  

важливість врахування мотивації у контексті  будь-якої проблеми, пов’язаної 

з діяльністю особистості на сучасному етапі розвитку суспільства, адже 

успішність  будь-якої діяльності, в тому числі і професійної, безпосередньо 

залежить від характеру та рівня  мотивації. 
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Для усвідомлення сутності мотиваційного критерію формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників та виокремлення його 

показників розглянемо поняття, які  є його складовою: «мотив» та 

«мотивація». Мотив – це внутрішнє психічне явище, яке спонукає суб’єкт до 

виконання дії; мотивація визначається як система внутрішніх мотивів, що 

спонукає людину до конкретних вчинків, форм поведінки і діяльності [35, с. 

58]. 

Науковці С. Рубінштейн [69],  О. Леонтьєва [45] під мотивом розуміють 

усвідомлюване чи неусвідомлюване спонукання  до діяльності. 

Мотивація в загальному тлумаченні визначає спрямованість активності 

особистості,окреслює певні співвідношення динамічної та змістовної сторін 

діяльності і поведінки. 

Феномен навчальної мотивації досліджується науковцями  у різних 

напрямках: дидактичному (Ю. Бабанський, М. Данилов, А. Кузьмінський,             

Я. Лернер, А. Омеляненко, М. Скаткін, Г. Щукіна); онтогенетичному                    

(В. Асєєв, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Скрипченко); 

діяльнісному (М. Алексєєва, Н. Зубалій, А. Маркова, М. Матюхіна,                       

Т. Матіс). 

В багатьох наукових працях відомих вчених-психологів                                  

(Є. Ільїн, Г. Крайг, І. Кон, Л. Божович, В. Мерлін, К. Платонов, Е. Клімов,               

Е. Зєєр) досліджено  проблему співвідношення  професійного вибору та 

мотивації. 

Дослідники (О. Бодальов, О. Черних) вважають, що при дослідженні 

психологічних аспектів професійного становлення треба детально 

досліджувати мотиви, що спонукали особистість до обрання певної професії 

діяльності [11]. 

Великий внесок у дослідження проблеми мотивації в освітній галузі 

зробили Б. Ананьєв, Н. Кузьміна, А. Маркова, які виділили певні чинники, 

«що сприяють формуванню в студентів позитивної мотивації щодо процесу 



64 

 

здобуття освіти: усвідомлення цілей навчання, розуміння теоретичного й 

практичного значення засвоюваних знань, професійна спрямованість 

навчальної діяльності, вибір завдань, що створюють проблемні ситуації, 

наявність допитливості й пізнавального психологічного клімату в групі» [51]. 

Професійна мотивація майбутніх медичних працівників є внутрішнім 

стимулом формування професійної культури медика і показником його 

професійно-особистісної мотивації. Базовою складовою мотиваційної 

готовності майбутніх медиків є мотивація професійного самовдосконалення, 

яка забезпечує постійний професійний розвиток особистості відповідно до 

потреб суспільства, що постійно змінюється, забезпечуючи відповідний 

рівень формування професійної позиції.  

Водночас, професійна мотивація залежить від багатьох чинників 

(психологічних, соціологічних), що підкреслює неоднорідність її структури. 

Співвідношення цих чинників визначає система ціннісних орієнтацій молодої 

людини: у престижі медичної професії;у розвитку себе, як особистості; у 

досягненнях; у духовному задоволенні; у збереженні власної 

індивідуальності; і, нарешті, можливість лікування близьких. Взаємодія та 

взаємовплив внутрішніх, зовнішніх і особистісних чинників мотивації 

впливає на характер навчальної та професійної діяльності, безпосередньо 

визначаючи подальшу результативність. Рівень розвитку професійної 

мотивації залежить від того, яким чином система цінностей особистості 

співвідноситься із системою цінностей соціально-професійного  середовища, 

яке вона обрала. 

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 



65 

 

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. 

Пізнавальний критерій професійної позиції майбутніх медичних 

працівників спрямований на саморозвиток особистості через опанування 

способами предметних і пізнавальних дій та  виявляється в здатності 

оволодівати інформацією. Пізнавальна діяльність (учіння) – це особлива 

форма соціальної активності особистості, яка має певні соціальні функції. З 

одного боку, як форма активності суб’єкта виступає основною умовою його 

психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань. З іншого 

боку, пізнавальна діяльність відіграє важливу роль у формуванні змістових 

характеристик особистості [66, с.155]. 

Формування пізнавального критерію – динамічний процес, що 

зумовлений появою в суспільстві нових, і нових потреб, змін вимог та 

цінностей. Теорія про величезну роль знань в житті людини зародилася давно 

і стала предметом наукових досліджень різних галузей знань. Пізнавальна 

діяльність становить особливу форму життя суб’єкта, адже розум входить до 

числа основних складових людської суб’єктивності. Відповідно до 

методології пізнавальної діяльності її можна тлумачити як систему 

організації та побудови принципів і методів теоретичної та практичної 

діяльності, а також вчення про систему[93]. 

Проблеми пізнавальної діяльності людини розроблялися в рамках 

філософії (діалектичний метод Сократа і Платона, індуктивний метод           

Ф. Бекона, раціоналістичний метод Р. Декарта, діалектичний метод Гегеля і       

К. Маркса).  Філософський підхід дослідження проблеми пізнання 

демонструє те, що методологія пізнавальної діяльності людини спочатку 
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завжди була тісно пов’язана з філософією, особливо з розділом гносеології 

(теорія пізнання) та онтологією (теорією буття)[85; 86; 87]. 

Основи гносеології були закладені ще в античні часи, коли пізнання 

розглядалося як особливий процес. Демокріт виділяв знання «темне» 

(чуттєве) і «справжнє» (раціональне). Він відстоював думку, що істинно 

лише те, що доведено і підтверджено досвідом, але, поряд із тим, прийти до 

істини може не кожен, а лише мудрець. Сократ визначив методи досягнення 

істинного знання, головний з яких – діалектика, як мистецтво ведення 

суперечки. Найбільш досконалою теорією того часу виявилася теорія 

пізнання Аристотеля, в якій він розглядав істину як знання, а оману як 

спотворення істини; він виділяв суб’єкт і об’єкт пізнання» [85; 86; 87]. 

В епоху Відродження пізнання розглядалося, як нескінченний процес. 

Філософія Нового часу значно підвищила інтерес до проблеми пізнання, що 

було обумовлено соціально-економічними подіями. Німецький філософ Кант 

окреслив проблему пізнавальних здібностей і можливостей людини. Він 

вважав, що людина може осягнути тільки світ явищ, а світ сутностей 

непізнаваний. К. Маркс був переконаний у пізнавальності світу. 

Отже, філософія розглядає процес пізнавальної діяльності людини як 

процес відображення. Пізнання відтворює предмети і процеси об’єктивної 

реальності, для яких потрібно осмислення основних категорій процесу 

пізнання як відображення. Ними, в першу чергу, є категорії об’єкта і 

суб’єкта. Під об’єктом пізнання розуміється весь навколишній світ, все, що 

знаходиться поза межами людської свідомості. Суб’єктом пізнання є все 

людське суспільство, що здійснює пізнавальну діяльність [54;85; 86; 87]. 

З точки зору психології проблема розвитку пізнавальної активності  

завжди була в центрі уваги вчених, адже її успішне рішення може значно 

підвищити ефективність, результативність та якість освітнього процесу. В 

колі інтересів науковців (Т. Алєксєєнко, Л. Арістова, А. Вербицький, І. 

Дьомін, І. Зязюн, О. Киричук, Г. Костюк, О. Матюшкін,     І. Харламов, Т. 
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Шамова, Г. Щукіна) проблеми формування й активізації пізнавальної 

діяльності особистості займають чільне місце. 

Дослідники-психологи (Д. Богоявленський, О. Брушлінський, 

П.Гальперіна, В. Давидова, О.Леонтьєва, О.Матюшкіна, Н. Менчинська, З. 

Решетова, С.  Рубінштейн, Н. Тализіна,    Н.Чепельова) та  

педагоги(Г.Атанова, П. Атаманчук, В.Гамаюнова, О. Виходцева,  І.Пасічник, 

В. Симонова, П.Третьякова) розглядають психологічні аспекти управління 

навчально-пізнавальною діяльністю. 

Деякі автори вважають, що пізнавальна активність – це вибіркова 

пізнавальна орієнтація особистості на навколишні реальні предмети та 

явища:  як орієнтувально-дослідницька активність (О. Запорожець, М. Лісіна, 

Е. Соколов, Дж. Берлайн); як творча активність (Я. Пономарьов,                     

О. Тихомиров); як потреба у враженнях (Л. Божович). 

Науковці А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Бондаревський, М. Данилов, 

І. Лернер, М. Махмутов, В. Онищук,  П. Підкасистий, М. Скаткін, Д. Трайтак, 

Г. Щукіна, Г. Костюк, В. Крутецький,Н. Менчинська, Н. Морозова,                      

В. Мясищев, А. Пономарьов,  С. Рубінштейн, Д. Ельконін, П. Якобсон,                   

Е. Голант, М. Короткова, А. Вагін досліджували проблему розвитку 

пізнавальної активності учнів на сучасному етапі. 

Л. Виготський,водночас, зазначав: «Пізнавальна діяльність – це свідома 

діяльність, спрямована на пізнання навколишньої дійсності за допомогою 

таких психічних процесів, як сприйняття, мислення, пам’ять, увага, мова» 

[16]. 

  Т. Тернавська під пізнавальною діяльністю особистості розуміє 

«процес виявлення активності, спрямованої на об’єкт пізнання» [79, с. 96 - 

102]. 

Процес засвоєння знань має таку структуру: сприймання – осмислення 

та розуміння – узагальнення – закріплення – застосування на практиці [88,     

с. 88]. 
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Сприймання – це процес відображення предметів і явищ 

навколишнього світу, ефективність якого можлива за умови стимулювання 

психологічної готовності індивіда до навчання. Важливим на даному етапі є 

створення мотиваційного фону, формування позитивного ставлення до 

майбутньої пізнавальної діяльності, використовуючи попередні знання та 

практичний досвід [88]. 

Осмислення та розуміння навчального матеріалу –  це процес 

психологічної діяльності, метою якого є розкрити істотні характеристики 

предметів, процес формування теоретичних концепцій. Відповідний процес 

досягається за допомогою аналізу, порівняння, синтезу, індукції, дедукції 

тощо. Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до 

загального, вміння вирізняти суттєві ознаки предметів та явищ, процесів; 

вміння добирати прийоми і варіанти, які розкривають істотне. Закріплення 

знань, умінь і навичок – реалізації принципу міцності засвоєння навчального 

матеріалу; вирізняється цілеспрямованістю, вмотивованістю. Застосування на 

практиці знань, умінь та навичок – це перехід від абстрактного до 

конкретного, від теоретичної навчальної діяльності до практичної 

професійної [88]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість зробити 

висновок, що пізнавальна діяльність – це свідоме виявлення активності 

особистості, спрямоване на пізнання навколишньої дійсності, що 

здійснюється у всіх видах діяльності і соціальних взаємостосунків впродовж 

всього життя, містить у своїй структурі мотиваційно-вольовий, 

процесуально-операційний і результативний компоненти та здійснюється  за 

допомогою пізнавальних актів розуміння та рефлексії. 

Пізнавальна діяльність характеризується насамперед наявністю мотивів 

і цілей. Однією з головних мотивацій є потреба у вивченні навколишнього 

середовища. На основі цієї мотивації формується складна когнітивна система 

мотивації. Вивчення нових і невідомих теорій є складним процесом, 
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реалізація якого потребує великої інтелектуальної діяльності, покликаної 

створити нові стратегії, плани та прийоми отримання та переробки 

інформації  в процесі формування професійної позиції. 

Діяльнісний критерій формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників відображає насамперед діяльнісну (практичну) 

складову освітнього процесу, яка включає в себе оволодіння студентами 

загальнонауковими, професійними знаннями і конкретними способами  

навчально-пізнавальної діяльності. Даний критерій  формує здатність 

планувати і виконувати навчально-пізнавальну діяльність, і характеризується 

як цілісний процес формування вмінь та навичок.  

На сучасному етапі розвитку та реформування освітньої галузі 

особливого значення набуває питання утвердження діяльнісно орієнтованого 

підходу в підготовці фахівців. Академік І. Зязюн зазначає:«Щоб зробити 

зміст освіти діяльнісно орієнтованим, його необхідно структурувати за 

предметним і діяльнісним принципами. Тому процес учіння повинен бути 

проблемним і передбачати перехід студента в позицію суб’єкта. Це можливо 

лише за широкого використання таких активних форм, як проведення 

дискусій, рольових ігор, аналізу конкретних ситуацій, виступів перед 

однокурсниками тощо» [31, с. 489]. 

Таким чином, характер взаємодії викладач – студент має істотний 

вплив на зміст теоретичної та практичної частин навчальних курсів для 

забезпечення орієнтованих на діяльність методів навчання. 

Діяльнісний критерій формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників передбачає оперування фахівцем усіма необхідними 

методиками отримання та обробки інформації. Наприклад, майбутній 

фахівець повинен досконало володіти практичними медичними навичками, 

уміти здійснювати медичне втручання; аналізувати взаємодію медичної 

теорії і практики; використовувати професійний  понятійний апарат; 

реалізувати головні етичні принципи медичної галузі, мати сформований 
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рівень професійно-етичної культури. Поряд із тим, повинен займатися 

саморозвитком і самовдосконаленням, шляхом аналізу інформації, набуття 

досвіду, вивчення нової професійно спрямованої літератури. Цей критерій 

визначається глибиною та обсягом отриманих знань, повнотою практичних 

медичних умінь. 

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.  

Серед інших показників діяльнісного критерію формування 

професійної позиції вчені виділяють прояв самостійності (П. Харченко); 

зібраність, організованість, відповідальність, самостійність (В. Уліч); творчу 

активність (О. Лугова). 

Деякі науковці виділяють діяльнісний критерій готовності та 

діяльнісний критерій саморозвитку. Так, науковці виокремлюють практичну 

сторону (М. Кулакова); операційну (Т. Тихонова, Н. Терпугова,                             

Є.  Рапацевич,      К. Дурай – Новакова, Ж. Сорокіна, Т. Шестакова,                    

Ю. Бойко, Л. Султанова); діяльнісну (М. Дружнова, С. Альошина, В. Орлов); 

виділяють поведінковий компонент (В. Уліч, Р. Цокур); діяльнісно-

поведінковий (П. Харченко). Окремі науковці виокремлюють професійний 

критерій (В.Уліч), технологічний  (Г. Андреєва), практичну готовність             

(О.  Лугова). 

В контексті досліджуваної нами проблеми щодо формування 

професійної позиції діяльнісний критерій  характеризується сформованістю 

умінь, навичок, володіння прийомами планування власної професійної 

діяльності. 

Виокремлення критеріїв формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників сприяло розробці показників кожного критерію, адже 
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специфіка формування професійної позиції майбутніх медичних працівників 

полягає в засвоєнні  базових знань, усвідомленні мотивів та потреб в 

оволодінні професією, розвитку індивідуальних особистих та професійних 

якостей, опануванні практичних навичок.  Такий підхід дозволяє 

прослідкувати взаємозалежність критеріїв готовності  та їх  показників  в 

процесі формування професійної позиції майбутніх медичних працівників. 

Водночас, виокремлення показників надає можливість здійснити початкову 

діагностику досліджуваної проблеми.  

Враховуючи  вищезазначене, можемо виокремити такі показники 

критеріїв професійної позиції майбутніх медичних працівників:                                                                                                     

Рис.1 

 

 Критерій Показники 

 

 

1. Мотиваційний 1. Усвідомлення мотивів і потреб в 

оволодінні професією. 

2. Стійкий інтерес до пізнання нового. 

3. Цілеспрямованість, наполегливість. 

4. Саморозвиток студентів, з метою 

самореалізації у професійній діяльності. 

5. Ініціативність. 

2. Пізнавальний 1. Навчально-інтелектуальні знання та 

вміння.  

2. Інформаційна культура (вміння 

аналізувати, обробляти, усвідомлювати 

інформацію). 

3. Прийняття рішень (розвиток прагнення 

до самостійного вирішення проблемних 

ситуацій професійного характеру). 
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4. Самоконтроль власної самоосвітньої 

діяльності. 

5. Професійна дисципліна (організованість, 

відповідальність, самостійність). 

 

3. Дільнісний 1. Практичні навички (уміння 

застосовувати на практиці отримані 

знання; досконало володіти практичними 

медичними навичками, уміти 

здійснювати медичне втручання). 

2. Уміння планувати свою діяльність. 

3. Уміння створювати умови успішного 

виконання діяльності. 

4. Власний зразок соціальної поведінки. 

5. Комунікативні якості (використання 

професійно  понятійного апарату). 

 

 

Аналіз критеріїв професійної позиції майбутніх медичних працівників 

надає змогу не лише отримати необхідну для наукового дослідження 

інформацію, а й сприяє розробці  діагностичного інструментарію, з метою 

ефективної оцінки рівня сформованості професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. Такий підхід забезпечує гнучкість, об’єктивність 

педагогічної діагностики; перехід від суб’єктивних характеристик до 

об’єктивних їх оцінок. 

На підставі визначення сутності професійної позиції майбутніх медиків 

нами було конкретизовано сутність структури, що виявляється внаслідок 

єдності критеріїв – мотиваційного, пізнавального, діяльнісного. Водночас, 
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було розроблено показники означених критеріїв, 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. Враховуючи  ступінь сформованості 

професійної позиції майбутніх медичних працівників, нами  було розроблено 

чотири рівні сформованості професійної позиції: початковий, середній, 

достатній, високий. 

 

Початковий рівень – характеризується наявністю лише окремих 

сформованих ознак професійної позиції; інтерес до медичної професії 

виявляється епізодично; мотиви формування професійної позиції не 

співвідносяться з власними можливостями. Студенти не виявляють 

ініціативи, мають низький рівень активізації  освітньої діяльності. Знання, 

професійні вміння та навички  характеризуються фрагментарним рівнем. 

Прагнення до професійного саморозвитку та самовдосконалення на низькому 

рівні. Отже, професійна позиція не достатньо сформована. 

Середній рівень – характеризується епізодичним та пасивним 

ставленням до професійної діяльності. Знання не структуровані, не 

систематичні; виявляються лише в  оволодінні окремих елементів.  На 

елементарному рівні  студент володіє професійними вміннями та навичками. 

Потреба у професійному вдосконаленні з’являється лише при появі певних 

труднощів. Студент має труднощі при плануванні, контролі, самокорекції 

своєї  професійної діяльності. Професійна мотивація низька. 

 

Достатній рівень – характеризується, як правило, емоційно-

позитивним ставленням до обраної професії. Студент демонструє високий 

рівень знань, вміло застосовує їх на практиці; осмислює мотиви, цілі та 

потреби медичної професії. Спостерігається розвиток професійно важливих 
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якостей, які виявляються не в повній мірі. Професійна діяльність задовольняє 

потребу студентів у саморозвитку та самовдосконаленні, характеризується 

достатнім рівнем сформованості професійно-етичної культури медичних 

працівників. 

 

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. 

 

Отже, згідно результатів дослідження проблеми визначення критеріїв, 

показників та  рівнів сформованості  професійної позиції майбутніх 

медичних працівників, можна визначити наступне:  формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників  визначається у  окреслених вище 

критеріях: мотиваційному, пізнавальному, діяльнісному; розроблено 

показники цих критеріїв, що дозволило визначити чотири рівні 

сформованості професійної позиції  майбутніх медиків. З  огляду на це, нами 

запропоновано схематичні зображення змісту професійної позиції (Рис. 2): 
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Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином,  в результаті  проведеного аналізу наукових джерел, та 

враховуючи те, що професійна позиція виявляється в професійній діяльності, 

визначає рівень знань та умінь майбутнього медичного працівника, 

враховуючи мотиви і цінності,   ми дійшли логічного висновку, що для  

виявлення рівня сформованості професійної позиції майбутніх медичних 

працівників необхідно розробити кількісні  характеристики її критеріїв, 

показників та рівнів. Тому розробка навчальних діагностичних інструментів 

для діагностування проблеми формування професійної позиції майбутніх 

медиків не лише надасть можливості для отримання необхідної інформації в 

контексті нашого наукового дослідження, але й об’єктивно оцінить динаміку   

рівня  сформованості професійної позиції студентів під час навчання у 

медичному коледжі. Особливості даного етапу формування професійної 

Зміст професійної позиції майбутніх медичних працівників 

Критерії формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників 

мотиваційний пізнавальний 

 

діяльнісний 

Показники оцінювання 

рівнів професійної позиції  майбутніх медиків 

Рівні професійної  

позиції  майбутніх медиків 

 

Початковий Середній Достатній Високий 
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позиції майбутніх фахівців медичної галузі представлено в наступному 

розділі дисертаційної роботи. 

 

 

1.3. Діагностика професійної позиції майбутнього медичного працівника 

 

 Проблема діагностики професійної позиції майбутнього медичного 

працівника надзвичайна актуальна і важлива для нашого дослідження, так як 

охоплює питання професійного становлення особистості, її мотивів, цілей та 

потреб у професійній діяльності. Педагогічна діагностика, як педагогічна 

система методів і засобів вивчення становлення професійного рівня 

майбутніх працівників медицини,  створює основу для вивчення труднощів 

та розробляє шляхи їх подолання. Педагогічна діагностика забезпечує 

науковий підхід до організації професійної діяльності майбутніх працівників, 

створює умови для професійного розвитку та самовдосконалення. Адже 

проведення діагностики та самодіагностики сприяє підвищенню 

професійного становлення майбутніх медичних працівників, вироблення 

чітких мотивів та  інтересів для подальшої професійної діяльності  [65, с. 87]. 

 Великий внесок у становлення і розвиток наукової педагогічної 

діагностики внесли А. Герцен, Дж. Локк, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо,                     

Ф. Дістервег, Я. Каменський, М. Ломоносов,  Н. Новіков, О. Радищев,                  

В. Одоєвський, В. Бєлінський та інші. 

 Відомі науковці (О. Бєлкін, О. Кочетов, В. Безпалько, Б. Бітінас,                      

Л. Катаєва, В. Максимов) приділяли велику увагу дослідженню проблеми 

педагогічної діагностики. В сучасній українській  педагогіці ці проблеми 

досліджують В. Бондар, І. Булах, В. Галузинський С. Гончаренко, В. Козаков, 

Ю. Мальований, С. Мартиненко,  О. Мельник, І. Підласий, І. Распопов,                  

М. Ржецький, Н. Розенберг. 
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 Н. Кузьміна, Т. Купріянчик, В. Максимова,  Н.  Можар, Н. Судженко 

та інші розглядають педагогічну діагностику як частину професійної 

підготовки студентів. 

Діагностиці проблем під час викладання присвячені праці іноземних 

дослідників (Г. Вітцлака, К. Інгекампа, Д. Зеєбах, Г. Клауса,                                     

Я. Коломінського,  Е. Стоунса та інших).  

 На думку видатного дослідника діагностування в освітньому процесі, 

німецького вченого К. Інгенкампа, педагогічна діагностика покликана, по-

перше, оптимізувати процес індивідуального навчання, по-друге, в інтересах 

суспільства забезпечити правильне визначення результатів навчання і, по-

третє, керуючись виробленими критеріями, звести до мінімуму помилки при 

переведенні учнів із однієї  навчальної групи в іншу, при спрямуванні їх на 

різні курси у виборі спеціалізації навчання. Для досягнення подібної мети в 

процесі діагностичних процедур, з однієї сторони, визначаються передумови 

до навчання, які є в окремих індивідуумів і в представників навчальної групи 

загалом, а з другого, визначаються умови, необхідні для організації 

планомірного процесу навчання та пізнання. За допомогою педагогічної 

діагностики аналізується навчальний процес і визначаються результати 

навчання. При цьому під діагностичною діяльністю К. Інгенкамп розуміє 

процес, в ході якого (з використанням діагностичного інструментарію чи без 

нього) дотримуючись необхідних наукових критеріїв якості, вчитель 

спостерігає за учнями і проводить анкетування, обробляє дані спостережень і 

опитувань та повідомляє про отримані результати з метою характеристики 

поведінки, пояснення мотивів чи передбачення поведінки в майбутньому [32, 

с. 8]. 

 А. Маркова визначає педагогічну діагностику як сукупність прийомів 

контролю й оцінювання, що спрямовані  на розв’язання завдань оптимізації 

навчального процесу, диференціації учнів, а також удосконалення освітніх 

програм і методів педагогічного впливу [51, с. 5-15]. 
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Педагогічна діагностика розглядається також як процес розпізнавання 

явищ і визначення їх стану в певний момент на основі використання 

необхідних для цього параметрів. Таке трактування дозволяє виділити 

специфіку педагогічної діагностики як самостійного виду діяльності, 

розкрити її сутність, цілі і завдання [32, с. 5]. 

Термін «діагностика» походить від грецьких слів  dia – між, через, 

після й gnosis – знання. У науковій літературі можна зустріти різні 

тлумачення цього поняття. Але при цьому у всіх випадках дана дефініція 

визначена як діяльність, що здійснюється на основі отриманого знання про 

людину, колектив, явище, процес і містить у собі відповідний аналіз  і 

рекомендації. 

Педагогічна діагностика – з грецької «здатність розпізнавати» - процес 

встановлення рівня розвитку суб’єкта діагностики, зміст якого полягає у 

спостереженні якісних змін, які відбуваються в суб’єкті діагностики. Даний 

процес, в контексті нашого дослідження, передбачає збір важливої 

інформації, з метою визначення досягнень, недоліків  в процесі становлення 

професійної позиції майбутніх медичних працівників [99]. 

Педагогічна діагностика – вид педагогічної діяльності, спрямований на 

вивчення і пізнання стану суб’єктів навчання і виховання, з метою 

співробітництва та організації процесу управління становленням професійно 

свідомої особистості [62]. 

У контексті особистісного професійного розвитку метою навчальної 

діагностики у медичному закладі фахової передвищої освіти є врахування 

динаміки розвитку  професійного рівня та створення реальних умов для 

формування професійно свідомої особистості; здійснивши аналіз 

позитивного і негативного впливу соціального середовища, розробити заходи 

в системі виховної роботи, які сприятимуть утвердженню позитивного 

ставлення студентів до обраної професії; визначити рівень сформованості 

професійно-етичної культури майбутніх медиків;створити оптимальну 
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модель демократичного виховуючого середовища навчального закладу, як 

однієї з умов формування професійної позиції;виявити рівень  сформованості  

професійної позиції майбутніх медичних працівників;аналізувати зміни у 

професійному становленні студентів в ході діагностичного процесу[65, с. 88]. 

 Отже, 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.  

Підсумовуючи вищезазначене, констатуємо, що педагогічна 

діагностика при вирішенні вищевказаних завдань, сприятиме поліпшенню 

якості освітнього процесу в медичному коледжі, так як орієнтується на цілі, 

поставлені державою та суспільством перед закладом вищої освіти. Тому 

важливим стає підготовка медичного працівника, який усвідомлює фахові 

знання в сфері медицини, володіє практичними медичними навичками, 

володіє системою професійних цінностей та готовністю їх відстоювати, має 

високий рівень моральності та професійно-етичної культури. 

Діагностика професійної позиції майбутнього медичного працівника 

дозволить, на нашу думку, отримати інформацію для подальшого аналізу 

досліджуваної проблеми, крім того, сприятиме визначенню напрямів та 

перспектив професійного зростання майбутніх медичних працівників; 

забезпечить науковий підхід до організації роботи з професійного 

самовизначення та самовдосконалення. 

У той же час слід зазначити, що сучасний освітній процес вимагає 

переходу від суб’єктивних характеристик явища до більш об’єктивної 

оцінки. Чітке визначення стандарту замінюється іншою навчальною 
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діагностичною системою, яка забезпечує більшу гнучкість, об’єктивність, 

нормативність та кількісну визначеність в процесі оцінки викладацької 

діяльності. Так, все частіше в освіті використовують кваліметричний підхід, 

як такий, що забезпечує якісне оцінювання властивостей процесу, явища, 

предмета кількісними показниками з використанням певної кваліметричної 

моделі. Тому для нашого дослідження в подальшому необхідним є  розробка 

діагностичного інструментарію вимірювання сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників, застосовуючи методику  

кваліметричного підходу. 

Сучасні науковці приділяють багато уваги питанню розвитку 

кваліметрії (Ю. Адлер, Г. Азгальдов,  В. Белік, Г. Бобровніков, Г. Солод,                 

А. Суслов, М. Федоров, І. Шишкін, В. Циба та ін.). Теорію кваліметричного 

підходу  розробляли багато сучасних науковці (О. Ануфрієва,  Г. Дмитренко, 

Г. Єльнікова, Е. Райхман, В. Черепанов), проте сучасна методика викладання 

досі не забезпечена якісними кваліметричними моделями для оцінки окремих 

складових освітньої діяльності. 

Термін «кваліметрія» запозичено з галузі товарознавства, де його 

використовують суто в прикладному розумінні на позначення розділу 

економіки про методи вимірювання якості продукції [90]. 

В словнику іншомовних слів а редакцією С. Мельничука, кваліметрія – 

це наука про методи кількісної оцінки якості продукції, основними 

завданнями якої є: а) обґрунтування  номенклатури показників якості; б) 

розробка методів їхнього визначення та оптимізації; в) виокремлення 

принципів побудови узагальнених показників якості та обґрунтування умов 

використання їх в завданнях й управлінні якістю продукцією [75,  с.  322]. 

Г. Азгальдов зазначає, що  це «наукова дисципліна, яка вивчає 

методологію і проблематику кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів»[4]. 

О. Ануфрієва наголошує, що використання кваліметричного підходу в 

педагогічні практиці є прогресивним кроком, який сприяє кращому 
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розв’язанню низки проблем і, насамперед, підвищенню якості навчально-

виховного процесу. Вона наголошує, що технологія кваліметрії дає 

можливість виміряти результати, які фіксують досягнення мети на певний 

момент часу. Здійснюється це завдяки дотриманню основних принципів 

кваліметрії: 1. Будь-яке якісне явище можна подати як сукупність певних 

властивостей. 2. Прості компоненти, в свою чергу, можна представити у 

вигляді ієрархічної структури, які наочно демонструються у факторно-

критеріальній моделі. 3.Визначення стандарту якості для порівняння з ним 

досягнутих результатів. 4. Визначення значення абсолютних показників у 

специфічних для кожного одиницях вимірювання. 5.Використання різних 

діагностичних методів оцінювання. 6. Отримані абсолютні показники 

інтерпретуються в кваліметричні оцінки – відносні показники, які 

визначаються зіставленням абсолютного показника з еталонним показником. 

7. Визначення вагомості кожного фактору з точки зору пріоритетності. 8. 

визначення комплексної оцінки. Одним із найбільш ефективних методів 

кваліметрії є факторно-критеріальне моделювання [6] . 

Розробка кваліметричної моделі якості освіти у закладі вищої освіти  

має здійснюватися відповідно до алгоритму діяльності управлінської 

структури, визначеного в дослідженнях Г. Єльнікової  [27]і включає 

наступне:  

1) на основі визначених компонентів якості освіти визначаються 

основні параметри цих компонентів;  

2)визначаються показники напрямків діяльності управлінської 

структури, необхідних для досягнення заданих параметрів, і показники 

першого порядку;  

3) визначаються показники другого порядку, які характеризують 

вимоги до кожного показника першого порядку;                               

4) визначається вага параметрів, показників методом експертної 

оцінки;                      
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5) оформлюються моделі у вигляді таблиць. 

Головна проблема визначення сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників пов’язана насамперед з визначенням  

критеріїв, їх показників та інструментарію вимірювання. 

В. Вікторов зазначає, що  застосовуючи кваліметрію, можна виміряти й 

оцінити не тільки результати педагогічного процесу, а й якість і кількість 

перетворень у діяльності його учасників, чинники, що вплинули на ці зміни; 

виробити, прийняти й реалізувати управлінські рішення щодо спрямування 

цих перетворень на заданий стандарт освіти [17, с. 54-59]. 

Застосування саме кваліметрії дає змогу формалізувати якісні 

характеристики відповідних явищ і процесів завдяки їх поділу на простіші,  

визначити нормативність чи стандартність їх перебігу через систему 

критеріїв – показників діяльності (розвитку) об’єкту управління. За 

допомогою кваліметрії можна в кількісному вияві визначити якість будь-

якого об’єкта управління [9]. 

Таким чином, для створення кваліметричної моделі рівня 

сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників будемо 

використовувати критерії та показники (Рис.1), як її критеріальну основу. До 

кожного критерію (мотиваційного, пізнавального, діяльнісного) нами було 

розроблено таку систему показників, яка забезпечує   відповідний рівень 

сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників [65, с. 

89].  

Таблиця № 1 наочно демонструє шкалу факторного змісту оцінювання 

рівня сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників за 

кількісними показниками (Таблиця 1):  
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Таблиця 1 

Шкала оцінювання рівня сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників 

№ З/П ЗМІСТ БАЛИ 

Критерій І. Мотиваційний 

1. Усвідомлення мотивів і потреб в оволодінні 

професією. 

0,22 

2. Стійкий інтерес до пізнання нового. 0,24 

3. Цілеспрямованість, наполегливість. 0,18 

4. Саморозвиток студентів, з метою самореалізації у 

професійній діяльності. 

0,18 

5. Ініціативність. 0,18 

Разом: 1 

Критерій ІІ. Пізнавальний 

1. Навчально-інтелектуальні знання та вміння.  0,24 

2. Інформаційна культура (вміння аналізувати, 

обробляти, усвідомлювати інформацію). 

0,19 

3. Прийняття рішень (розвиток прагнення до 

самостійного вирішення проблемних ситуацій 

професійного характеру). 

0,23 

4. Самоконтроль власної самоосвітньої діяльності. 0,17 

5. Професійна дисципліна (організованість, 

відповідальність, самостійність). 

0,17 

Разом: 1 

Критерій ІІІ. Діяльнісний 

1. Практичні навички (уміння застосовувати на практиці 

отримані знання; досконало володіти практичними 

медичними навичками, уміти здійснювати медичне 

втручання). 

0,26 
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2. Уміння планувати свою діяльність. 0,18 

3. Уміння створювати умови успішного виконання 

діяльності. 

0,17 

4. Власний зразок соціальної поведінки. 0,21 

5. Комунікативні якості (використання професійно  

понятійного апарату). 

0,18 

Разом: 1 

 

Процедура визначення рівня сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників виявляється окремо для кожного студента. 

Оскільки визначені показники можна виміряти в певних одиницях, для всіх 

критеріїв ми виділили абсолютний показник  - бал, складений з Ρ. Крім 

абсолютного показника (Р), кожний критерій характеризується відносним 

показником (Ф), який йому встановлюється. Значення вагомості показника 

(m) визначається методом експертних оцінок з врахуванням складності 

навчальної та професійної діяльності. Сукупність  кількісних величин 

вагомості критеріїв  забезпечить високий рівень сформованості професійної 

позиції, який дорівнюватиме 1. Таким чином, вагомість кожного критерію 

розраховуємо за формулою: 

М=1(P1+ Р2+ Р3 ) 

В процесі обчислення цієї формули, встановлено вагомості 

мотиваційного та пізнавального критерію, що дорівнює  по 0,33. У той же час 

ми вважаємо, що вагомість діяльнісного критерію можна наблизити до   0,34, 

оскільки саме діяльнісний критерій є одним із головних чинників розвитку 

фахівця. 

Спираючись на методику експертних оцінок, розроблену                                 

О. Ануфрієвою [6], Г. Дмитренком [20], Г. Єльніковою [26], на основі 

розробленої шкали оцінювання рівня сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників,  нами створена кваліметрична модель рівня 
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сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників 

[Додаток А].   

У запропонованій моделі абсолютний показник (Р) відображає 

конкретний критерій сформованості професійної позиції. Відповідно до міри 

прояву показників можна говорити про більший або менший ступінь 

вираження того чи іншого критерію. Отже, критерій та показник 

співвідносяться як загальне та конкретне Таким чином, сума критеріїв (Р1, Р2, 

Р3) відображає загальний рівень професійної позиції як цілісного явища, що 

оцінюється через суму показників: 

Ρзаг. = P1+ Р2+ Р3    

де P1, Р2, Р3 – часткові оцінки критеріїв. 

Отже, характеристика та  співвідношення критеріїв і показників в  

цілому відображає рівень сформованості професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. Детальна розробка критеріїв формування професійної 

позиції майбутніх медиків надала можливість створити певну систему 

відповідних показників, які може відтворити певні характеристики об’єкта та 

його складу. 

З метою реалізації кваліметричного підходу у визначенні вагомості 

(значущості) кожного показника,   застосувуючи метод експертних оцінок,  

нами було створено експертну групу, з числа професіоналів, досвідчених 

педагогів, управлінців. Застосування методу експертних оцінок надало 

можливість виробити певний алгоритм дій щодо послідовності оцінювання: 

1) вивчення об’єкта оцінювання; 2) вибір показників критеріїв професійної 

позиції майбутніх медичних працівників;  3) встановлення вагових 

показників критеріїв; 4) вибір  шкали оцінювання;  5) заповнення анкет 

учасниками експертної групи; 6) підрахунок індивідуальних оцінок; 7) 

підрахунок групових показників; 8) узагальнення результатів; 9) презентація 

результатів; 10) розробка та впровадження заходів щодо підвищення рівня 

сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників. 
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Поряд з абсолютним показником Р1 та відносним показником К1 

складна або проста властивість  характеризується також своєю вагою серед 

усіх інших властивостей – коефіцієнтом ваги показника вагомості m. 

Оцінку кожного критерію (Р) визначено нами як суму добутків оцінок 

за кожний показник (Ф) і відповідних коефіцієнтів вагомості (m): 

Р1= М1х (Ф1+ Ф2 + Ф 3 + Ф 4 + Ф5); 

Р2= М2х (Ф1+ Ф2 + Ф 3 + Ф 4 + Ф 5); 

Р3= М3х (Ф1+ Ф2 + Ф 3 + Ф 4+ Ф 5). 

Впровадження кваліметричної моделі рівня сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників надало нам можливість встановити 

числові (якісні) показники визначених рівнів  готовності студентів до 

формування професійної позиції, в основу яких покладено систему 

показників критеріїв професійної позиції майбутніх медиків: 

0 < Pзаг. ≤ 0,5 – початковий рівень; 

 0,5 < Pзаг. ≤ 0,74 – середній рівень;  

0,74 < Pзаг. ≤ 0,89 – достатній рівень;  

0,90 < Pзаг. ≤ 1 – високий рівень.  

Ефективність  самої моделі, коефіцієнтів вагомості та шкали 

оцінювання, визначаються великою кількістю експертних перевірок і 

багаторазовим  використанням розробленої критеріальної моделі. 

Повторення тієї ж оцінки об’єктів може вказувати на чітку об’єктивність 

отриманої інформації.  

Сучасна педагогічна наука широко використовує категорії педагогічної 

діагностики. Для об’єктивного виявлення вихідних рівнів професійної 

позиції майбутніх медиків нами розроблено та проведено ряд заходів щодо: 

визначення мети і завдань діагностики; розроблення методики діагностичних 

процедур; збір інформації за допомогою методів анкетування, опитування, 

тестування; обробка результатів та прогнозування подальших досліджень 

[65, с. 91]. 
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Експериментальною базою для успішного виконання дослідної роботи 

було обрано Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є. Й. Мухіна. 

Матеріали педагогічної діагностики фіксувалися у щоденнику періодичних 

спостережень, що дало можливість відстежити динаміку змін щодо 

формування професійної позиції та зробити висновки щодо прогнозованих 

результатів досліджуваної проблеми. 

В умовах сьогодення  поле діяльності педагогічної діагностики суттєво 

розширюється, вона стає поліфункціональною і охоплює ряд функцій: 

аналітичну, діагностичну, інформаційну, мотиваційну, корекційну, 

орієнтаційну, функції контролю і стимулювання [82]. 

Аналітична функція –   це аналіз освітнього процесу на всіх рівнях його 

функціонування та взаємодії. Аналітична функція забезпечує встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків в освітньому процесі між умовами та 

результатами навчання. Діагностична – це психолого-педагогічне  вивчення 

засвоєних знань, вихованості і розвитку студента. Мотиваційна – підвищує 

рівень особистої мотивації, шляхом використання зовнішніх чинників. 

Корекційна – це дидактична корекція освітнього процесу і психолого-

педагогічна корекція власної активності студентів в процесі професійного 

саморозвитку та професійного становлення. Орієнтаційна – орієнтація 

педагогічного колективу на вирішення цілей і задач навчального заклад, 

усунення, виявлених в процесі діагностики, недоліків. Функція контролю  –  

так як педагогічна діагностика має  інформацію про стан освітнього процесу,  

вона дозволяє здійснювати оперативний контроль. Функція стимулювання 

забезпечує підвищення інтересу студентів до обраної професії, дозволяє 

проводити диференціацію зовнішніх чинників. Інформаційна  функція 

покликана забезпечити інформування учасників освітнього процесу про 

результати педагогічної діагностики [82]. 

Для отримання найбільш точних результатів педагогічної діагностики 

необхідно здійснити правильний вибір методів діагностування, враховуючи 
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різні види діагностики за її місцем у процесі професійного становлення 

майбутнього медичного працівника: первісна, попередня, періодична, 

повторна, підсумкова. 

Первісна діагностика, в контексті досліджуваної нами проблеми, 

проводиться при вступі студента  до  медичного коледжу. Така 

випереджувальна діагностика допомагає виявити мотиви обрання медичної 

професії та вибудувати план подальшої професійної орієнтації студентів. 

Попередня діагностика щодо формування професійної позиції 

майбутніх медичних працівників здійснюється на початковому етапі 

навчання для студентів І курсу, під час якої відбувається збір та обробка 

інформації про рівень розвитку професійно важливих рис особистості 

майбутнього медика, його здібностей та нахилів. 

Періодична діагностика проводиться протягом всього періоду навчання 

в коледжі через певний проміжок часу (ІІ, ІІІ курс ) і надає інформацію про 

динаміку розвитку професійного становлення особистості, що, в свою чергу, 

забезпечує надання нової, актуальної  інформації щодо досліджуваної 

проблеми. 

Необхідність проведення повторних досліджень викликана процесами  

розвитку особистості, як суб’єкта освітньої діяльності, що перебуває у стадії 

постійного розвитку і зміни. Водночас, слід зазначити,  що  отримана 

діагностична інформація актуальна тільки на етапі проведення дослідження і 

не має абсолютного характеру. 

Проведення підсумкової діагностики забезпечує порівняння рівнів  

реального стану розвитку професійної позиції особистості майбутнього 

медичного працівника з прогнозованим; прогнозується нова стратегія 

подальшого розвитку професійного становлення особистості як фахівця 

сучасної медицини. 
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В процесі  визначення різних видів діагностики  нами розроблено 

показники кожного виду, відповідно до досліджуваної проблеми формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників: 

Таблиця 1.1 

Показники видів педагогічної діагностики студентів медичного 

коледжу в процесі формування професійної позиції 

Вид 

діагностики 

Період проведення Показники 

Первісна вступ ціннісно-орієнтаційна сфера 

обрання медичної професії; 

прийняття правил навчання у 

коледжі 

Попередня І курс адаптація до навчання, 

організованість, стабільність, 

наполегливість  у навчанні; 

професійна орієнтація 

Періодична ІІ , ІІІ курс динаміка професійного 

становлення особистості; 

формування професійних знань, 

вмінь та навичок;  

Підсумкова ІV курс вироблення власного стилю 

професійної діяльності; рівень 

сформованості професійної 

позиції. 

 

Кожен із видів діагностики висуває перед майбутніми медиками певні 

вимоги, що сприяють розвитку особистості, її  самосвідомості, саморозвитку; 

спонукають до вироблення власного професійного стилю та формування 

сталої професійної позиції. Визначаючи види психолого-педагогічної 
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діагностики, слід виокремити рівні: індивідуальний та груповий, які 

оперують, відповідно,  узагальненою інформацією про становлення 

професійно свідомої особистості та індивідуальною, яка має на меті 

діагностування окремих індивідів. 

Педагогічна діагностика передбачає комплексно-цільовий метод 

планування, узгодження із завданнями і змістом навчально-виховної роботи 

закладу, що забезпечить досягнення поставленої мети, розроблення та 

реалізацію комплексних діагностичних програм. Технологія  вивчення 

особистості в ході професійного становлення та форсування професійної 

позиції повинна мати наступні характеристики: 

 всебічно охоплювати всі основні  сфери особистості; 

 відповідати основному завданню наукового дослідження – 

формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника в процесі навчання у медичному коледжі; 

 діагностичні методики повинні бути якісні, систематизовані, 

структуровані, доступні, зрозумілі, послідовні; 

 діагностування має проводитися у звичайних умовах діяльності 

закладу фахової передвищої освіти. 

 Науковий підхід до вирішення основних завдань педагогічної 

діагностики передбачає використання її основних принципів: 

цілеспрямованість,  адресність, облік результатів, взаємозв’язок 

індивідуального та групового рівнів діагностики,  системність, відповідність 

форм і методів діагностики сучасним досягненням науки і практики [80]. 

Цілеспрямованість – це потреба у співвідношенні форм, методів та  

засобів діагностики з кінцевою метою  - формування професійної позиції 

майбутніх медиків. 

Адресність забезпечує диференціацію її форм, враховуючи рівні 

проведення діагностики – індивідуальний чи груповий, крім того, статеві 

відмінності, соціальні групи, рівень освіти та ін. 
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Так як проведення діагностики має конкретну мету, її результати 

повинні детально аналізуватися, визначатися динаміка формування рівнів 

професійної позиції, що в подальшому забезпечить  вироблення 

рекомендацій для саморозвитку професійно свідомої особистості. 

Важливим для нашого наукового дослідження вважаємо правильний 

вибір методів педагогічної діагностики, як педагогічного інструментарію. 

Отримані результати будуть достовірними, за умови використання методик, 

які взаємно перетинатимуться, допускатимуть як кількісний, так і якісний 

аналіз результатів.  

Існує багато різноманітних класифікації щодо діагностичних методик.  

 Класифікація методів за А. Бодалевим [11], полягає у поєднанні 

методів в групи за різними ознаками:  

 1.За характеристикою того методичного принципу, який покладено в 

основу даного прийому: 

 об’єктивні тести (у яких є правильна відповідь); 

 стандартизовані самозвіти (тести-опитувальники, відкриті 

опитувальники); 

 шкальні техніки (семантичний диференціал Ч. Осгуда), 

суб’єктивна класифікація; 

 індивідуально-зорієнтовані техніки (ідеографічні) типу рольових 

репертуарних решіток; проективні техніки; 

 діалогічні техніки (бесіди, інтерв’ю, діагностичні ігри). 

 2. По мірі втягнення в діагностичну процедуру самого психодіагноста і 

ступеня його впливу на результат психодіагностики: об’єктивні і діалогічні. 

Перші характеризуються мінімальним ступенем втягнення психодіагноста в 

процедуру проведення, обробки й інтерпретації результату, другі – великим 

ступенем втягнення. 

Але найбільш повна класифікація методів вивчення особистості і 

колективу наводиться Л. Фрідманом [89]. 



92 

 

1. За характером участі у проведенні дослідження: 

а) пасивні (спостереження, якісний і кількісний аналіз діяльності  та ін.); 

б) активні (анкетування, тестування, соціометричні методи, проективні, 

апаратурно-технічні методи та ін.) 

2. За часом спостереження: 

а) одноманітні (анкетування, тестування та ін.); 

б) довготривалі (цілеспрямоване спостереження, біографічний метод та ін.); 

3.  За місцем проведення: 

а) шкільні (класні та позакласні; 

б) лабораторні. 

4. За метою вивчення особистості: 

а) неекспериментальні (спостереження, анкетування, бесіда, аналіз 

результатів діяльності) – досліджують особливості особистості; 

б) діагностичні (тестування, метод шкал, консиліуми т.п.) – вимірюють 

конкретні якості та особливості особистості; 

в) пояснення явищ (природній, моделюючий, лабораторний експеримент); 

г) визначення можливостей розвитку (формуючий експеримент). 

Аналіз наукових джерел [11; 82; 89] засвідчив важливість  вибору 

методів педагогічної діагностики в процесі вивчення рівня сформованості 

професійної позиції майбутніх медичних працівників. Так, на етапі первісної 

діагностики доречним буде використання методу анкетування, за допомогою 

якого можна отримати емпіричний матеріал про абітурієнтів та студентів І 

курсу та визначити рівень їх готовності до опанування медичною професією.  

Анкетування відноситься до тієї групи методів, яка в педагогіці, 

психології та соціології має назву «опитування». До цієї групи методів, окрім 

анкетування, відносять методи бесіди та інтерв’ю. Характерною ознакою 

даних методів є те, що дослідник отримує ту інформацію, яка закладена в 

словесних повідомленнях респондентів, що, в свою чергу, дозволяє вивчати 
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мотиви поведінки, наміри, думки та робить цю групу методів 

суб’єктивною[34]. 

Анкета – впорядкований за змістом набір завдань, підготовлених у 

формі листа-опитувальника;  складений за певними правилами системи 

запитань, кожне з яких логічно зв’язано з проблемою дослідження 

формування професійної позиції.  Важливим етапом анкетування  є перевірка 

анкети, яка повинна бути здійсненна спочатку у пробному дослідженні. 

Завдання перевірки: уточнення змісту питань; уточнення формулювання 

питань та їх послідовності; виявлення зайвих питань; з’ясування інформації 

про питання, які викликають утруднення; з’ясувати, наскільки правильно 

респонденти зрозуміли правила заповнення анкети [18]. 

Так, з метою визначення пріоритетності критеріїв оцінки професійної 

діяльності медичних працівників, нами було проведено анкетування 

студентів коледжу. 

Таблиця 1.2 

Умови ефективної професійної діяльності медичного працівника 

Критерії оцінки діяльності 

медичного працівника 

Відповіді респондентів 

Професійні знання 36 % 

Рівень володіння професійними 

вміннями та навичками 

32 % 

Особисті професійні якості 7 % 

Результативність навчання 21 % 

Вміння використовувати  

професійний і новаторський досвід 

4 % 

 

Відповідно отриманих результатів,  на питання анкети: «Що є 

головною умовою ефективної професійної діяльності медичного 

працівника?», більшість респондентів надають перевагу професійним 



94 

 

знанням та  рівню сформованості професійних навичок, не враховуючи при 

цьому особисті професійні якості та вміння використовувати досвід. На жаль, 

у студентів не сформовано відповідне уявлення  про медичну професію, яка 

вимагає володіння цілим комплексом професійних рис, без яких неможливе 

виконання своїх професійних обов’язків. Адже у медичній практиці існують 

зв’язки між певною діяльністю, психологічними та етичними факторами, 

поєднання суспільних та особистісних інтересів. До професійних якостей 

медичного працівника відноситься цілий комплекс рис особистості: 

толерантність, співпереживання, вболівання, терпимість. Крім того, медична 

професія вимагає високого рівня внутрішньої етичної культури, а однією з 

основних рис медичного працівника повинна бути чесність. Для формування 

якостей особистості медика важливе значення має рівень загального 

культурного розвитку, уміння організувати  роботу із самовиховання. Тож на 

даному етапі формування професійно свідомої особистості важливим є 

вміння як використовувати досвід колег, так і запроваджувати новаторський 

підхід у вирішення професійних завдань. 

Враховуючи результати проведеного опитування, нами було 

запропоновано анкетування щодо визначення рівня спрямованості до 

професійного зростання, враховуючи такі риси, як ініціативність, 

енергійність, здатність до саморозвитку, готовність та рефлексивність.  

Результати тестування виявили, що низький рівень професійного потенціалу 

мають 28 % студентів, які не виявляють ініціативності, не готові долати 

труднощі, їм притаманна інертність дій  та шаблонність мислення.  Середній  

рівень професійного потенціалу виявлено у 41 % студентів, які 

характеризуються достатнім рівнем ціннісно-орієнтаційної  мотивації до 

оволодіння медичною професією, мають певні професійні якості, але не 

завжди готові долати труднощі на шляху професійного становлення. 18 % 

опитаних респондентів мають  високий рівень професійного потенціалу, їх 
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професійне становлення визначається ініціативність, прагненням до 

саморозвитку та виробленням власного професійного стилю. 

Метод анкетування в педагогічній діагностиці є вельми економним, що 

дає можливість аналізувати та обробляти інформацію за допомогою 

статистики. Найчастіше він застосовується в комбінаціях з іншими методами. 

Метод бесіди – це метод одержання інформації, за допомогою 

словесного спілкування; обговорення порушеної дослідником проблеми, як в 

цілому, так і її окремих аспектів. Наукова цінність даного методу полягає в 

безпосередньому візуальному контакті дослідника з респондентами, під час 

якого всі учасник виступають активними сторонами. Бесіди можуть бути 

формалізованими і неформалізованими [18]. 

Формалізована бесіда передбачає стандартизовані вирази, питання та 

реєстрацію відповідей на них, дозволяючи чітко опрацьовувати отриману 

інформацію. Неформалізована бесіда проводиться за нестандартизованими 

питаннями, що дає можливість отримати більш  повну інформацію, ставлячи 

додаткові запитання, відповідно до ситуації. Водночас, велика затрату часу 

на обробку інформації є недоліком даного методу, що звужує його 

можливості широкого використання. 

Так, проведення бесід після анкетування дає можливість з’ясувати ті 

прогалини та похибки, які були виявлені при проведенні письмового 

опитування. Крім того, бесіда дає можливість чітко визначити ставлення 

кожного учасника щодо досліджуваної проблеми. Під час проведення бесіди 

на тему: «Якими якостями повинен володіти сучасний медичний 

працівник?», 33 % опитаних вважають  головними рисами порядність, 

чесність, відповідальність, етичність; 32 % переконані у важливості почуття 

милосердя, співпереживання, доброти по відношенню до пацієнтів;  27 % 

надають перевагу фаховій компетентності, 5 % вважають головним 

чинником вміння зберігати лікарську таємницю, 4 %  наголошують на 

важливості вміння спілкуватися з пацієнтами. 
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Метод інтерв’ю, в контексті дослідження проблеми формування 

професійної позиції майбутніх медиків, є одним із найактуальніших, так як 

надає можливість отримати інформацію швидко, шляхом усних відповідей 

респондентів. Цей спеціальний вид цілеспрямованого спілкування з однією 

особою, або групою осіб дозволяє вже, як на початковому, так і на 

проміжному етапі педагогічного діагностування, отримати інформацію про 

професійне становлення особистості на тому чи іншому етапі формування 

професійної позиції. 

Поряд із великою трудомісткістю роботи за значної кількості опитаних 

респондентів, метод інтерв’ю має ряд переваг: враховує рівень підготовки 

респондентів, визначає їх ставлення щодо досліджуваної проблеми; дає 

можливість зміни формулювання питань, враховуючи особистість 

респондента та його попередні відповіді; можливість додаткових запитань. 

Діагностична основа вивчення проблеми формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників передбачає оволодіння певним 

інструментарієм вивчення особистості на етапі професійного становлення. 

Одним із пріоритетних методів нашого наукового дослідження вважаємо 

метод педагогічного спостереження. Пріоритетність методу спостереження у 

порівнянні з іншими методами вивчення особистості вихованців 

простежується у дослідженнях багатьох науковців (П. Блонського,                         

О. Лазурського, В. Кащенка, С. Холла). Низці специфічних характеристик 

вказаного методу присвячені праці Л. Божович, Л. Виготського,                           

Ф. Гоноболіна,       І. Зязюна,  Г. Костюка, Н. Кузьміної, Г. Люблінської,              

С. Максименка, І. Страхова та інших. 

Одним із основних емпіричних методів педагогічного дослідження є  

метод спостереження, який полягає у систематичному і цілеспрямованому 

сприйнятті педагогічних явищ, з метою вивчення їх специфічних змін у 

конкретних умовах, а також у пошуку змісту цих явищ [78, с. 43]. 
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В. Ковальчук та  Л. Моїсеєв вважають, що: «Спостереження стає 

методом тоді, коли воно не обмежується тільки констатацією, описом фактів, 

а має наукове пояснення, класифікацію» [33, с. 132]. 

Науковість методу педагогічного спостереження полягає у наявності 

гіпотези та цілеспрямованості. Спостереження може використовуватися у 

різних формах: безпосередній (здійснюється самим дослідником) та непрямій 

(дослідник узагальнює дані, отримані від інших осіб). 

У педагогіці розрізняють просте (звичайне) спостереження, коли події 

фіксують збоку, і співучасне (включене) спостереження, коли дослідник, 

адаптуючись у середовищі, аналізує події начебто «зсередини» [84, с. 110]. 

Педагогічне спостереження – процес складний, може розглядатися як 

самостійний метод,  так і у поєднанні з іншими методами: бесідою, інтерв’ю 

та ін. Науковість методу спостереження полягає в обґрунтуванні природи 

педагогічних явищ, шляхом констатації та аналізу фактів. 

Науковці (Б. Бітінас, Ю. Гільбух, Н.Голубєв, К. Інгенкамп,                             

Я. Коломінський, С. Максименко, О. Савченко) виокремили спостереження 

на реальний ґрунт педагогічної діагностики, що зумовило значне 

поглиблення й модернізацію його використання у педагогічній практиці. 

Основні принципи  методу педагогічного спостереження та 

йогофункціонування у педагогічній діяльності дозволяє визначити аналіз 

джерел науково-педагогічної, філософської, психологічної літератури [18; 33; 

84]: цілеспрямованість, планомірність, систематичність, об’єктивність, 

контрольність.  Визначено вимоги, які висунуто до педагогічного 

спостереження: об’єктивність, надійність, валідність. 

Цілеспрямованість методу діагностики, в контексті досліджуваної 

проблеми,  полягає в потребі співвіднесення організаційних форм, засобів та 

методів їх реалізації з кінцевою метою – визначенням рівня сформованості 

професійної позиції майбутніх медичних працівників. Проведення 

діагностики повинно мати чітке планування, характеризуватися 
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систематичністю проведення, що забезпечить  з одного боку чіткий контроль 

за освітньою діяльністю,  а з іншого – дозволить визначити рівні формування 

професійної позиції  на різних етапах професійного становлення майбутнього 

фахівця. Крім того, методи педагогічної діагностики повинні відповідати 

сучасним досягненням науки і практики. В такому випадку надійність та 

вірогідність діагностичних процедур буде найбільш правильною. Принцип 

системності діагностування передбачає поєднання даної методики  з її 

неперервністю на різних рівнях  існування. Якщо метод не тільки охоплює  

всі аспекти об’єкта дослідження, але й перетинається, можна отримати 

найдостовірніші результати.  

Одним із найбільш ефективних та об’єктивних методів сучасної 

педагогічної діагностики  сьогодні вважається тестування. Перші тести 

з’явилися у ХІХ ст., їх  запропонував англійський вчений Ф. Гальтон. Він 

один із перших науковців, хто почав здійснювати точні кількісні виміри 

якостей, розробивши методи математичної статистики для аналізу 

відомостей у такій формі, що давала змогу дослідникам, які не мають 

математичної підготовки, вільно їх використовувати.  

Представники реформаторської педагогічної науки  другої половини 

ХІХ ст. вважали, що із запровадженням тестів розпочинається новий 

науковий період розвитку педагогіки.  

На початку ХХ століття система тестування розвивалася в багатьох 

країнах, проте з різною інтенсивністю. У 1914 році спілка американських 

шкільних рад схвалила об’єктивні методи оцінювання за допомогою тестів. У 

колишньому СРСР  тести широко використовували у професійно-

консультаційній  роботі та в дослідженнях професійної здатності. 

Останнім часом  тестування є найпоширенішим методом оцінювання 

окремих психологічних рис та властивостей людини. У порівнянні з іншими 

методами педагогічної діагностики тестування має ряд переваг: простота 

проведення, надійність обладнання, безпосередня фіксація результатів, 
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зручність математичної обробки. Стандартизація опрацювання результатів 

тестів, забезпечує досить об’єктивне і швидке визначення рівня 

досліджуваної проблеми. Та поряд із тим, тестування, в контексті визначення 

рівня сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників,  

має ряд недоліків, а саме: тести зазвичай виявляють лише кінцевий результат 

дослідження, що не дає можливості дослідити динаміку становлення 

професійної свідомості. Тому тестування не може бути єдиною формою 

педагогічної діагностики студентів медичного коледжу. Даний метод слід 

застосовувати комплексно з іншими методичним формами.  

Проведення діагностики рівня професійної позиції студентів-медиків за 

допомогою методів тестування й анкетування, проведення бесід, дало 

можливість визначити рівень ініціативності, наполегливості, працьовитості, 

аналітичності та корисливих мотивів.  

Таблиця 1.3 

Рівні професійної мотивації студентів І- ІV курсів 

 

 І курс  

 
ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

Мають комплексну мотивацію 

професійного розвитку 

24 % 18 % 19 % 17 % 

Прагнуть розвивати у собі всі якості 

професіоналізму 

38, 5 %   40 %   45 %   52 %  

Мають мотивацію на ініціативність 

та одержання вигоди 

27 % 33 % 27, 5 % 26% 

Мають корисливі мотиви 10, 5 %   9 %   8, 5 %   5 %   

 

Дане опитування дає змогу простежити динаміку професійної 

мотивації майбутніх медичних працівників протягом всього періоду 

навчання у медичному коледжі та вказує на підвищення рівнів розвитку 

якостей професіоналізму та зниження рівня мотивації щодо корисливих 
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мотивів. Але, поряд  із тим, результати опитування засвідчили, що лише 

половина студентів (52 % ) мотивовані на професійний розвиток, що свідчить 

про недостатній рівень сформованості професійної позиції під час навчання у 

медичному коледжі.  

У ході діагностики здатності до професійного саморозвитку  з’ясовано 

наступне: 

Таблиця 1.4 

Визначення ступеню професійного саморозвитку  

студентів І- ІV курсів 

 І курс  

 
ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

Не прагнуть до професійного 

саморозвитку  

15 % 33% 28% 28 % 

Уникають подолання труднощів 

професійного саморозвитку 

15 %   14 %   12 %   11 %  

Активні у подоланні труднощів 

професійного саморозвитку 

66% 43 % 49 % 47% 

Подолають будь-які труднощі на 

етапі професійного розвитку 

 4 %   10 %   11 %   14  %   

 

Дане опитування дає змогу простежити динаміку професійного 

саморозвитку майбутніх медичних працівників та вказує на підвищення рівня 

активності у подоланні труднощів професійного саморозвитку.  

З метою виявлення активності студентів у професійній діяльності, 

шляхом застосування методу інтерв’ю, нами було простежено динаміку змін 

мотивів вибору професії та ставлення студентів до медичної професії з 

першого по четвертий курс. На запитання «Чи плануєте Ви роботу за фахом 

після завершення навчання у коледжі?» 48 % студентів четвертого курсу 

відповіли, що бачать себе у медичній професії та в подальшому планують 

пов’язати свою професійну діяльність з медициною; 14 % мають наміри 
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вступати до медичного університету; 38% - не планують працювати за 

фахом. Порівнюючи результати діагностики студентів, можна зазначити, що 

найвищий рівень зацікавлення професією простежується на І-ІІ курсах, а в 

подальшому з’являється тенденція до поступового зниження цих показників. 

За допомогою методів діагностики, нами визначено, що спад інтересу до 

професійної діяльності відбувається у третій-четвертий рік навчання, як 

результат спаду позитивного ставлення до професії. Аналіз діагностичних 

процедур засвідчив, що майже у третини студентів не склалося чіткого 

уявлення про медичну професію, рівень мотивації до професійного 

визначення недостатній. Таким чином, можна зробити висновок, що освітній 

процес має недостатній рівень впливу на формування професійно свідомої 

особистості, її професійне становлення, і, відповідно, формування 

професійної  позиції студентів. Водночас, слід зазначити, що тенденції до 

розчарування третини студентів у медичній професії визначені рядом 

соціальних умов: низький рівень заробітної плати медичних працівників;  

умови роботи у медичних закладах, особливо у закладах первинної ланки у 

сільській місцевості; недостатній рівень матеріально-технічної бази 

лікувальних установ. Таким чином,  престиж професії медичного працівника, 

на жаль, знижується. Отже, виникає необхідність перегляду підходів до 

професійної підготовки медичних фахівців у закладах фахової передвищої 

освіти, а саме: удосконалення форм і методів освітньої діяльності, 

запровадження ефективних педагогічних технологій, що забезпечать  

створення демократичного виховуючого середовища та підвищення рівня 

професійної культури майбутніх медичних працівників, з метою формування 

професійної позиції. 

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що педагогічна діагностика, в 

контексті досліджуваної нами проблеми формування професійної позиції 

майбутніх медичних працівників, - це систематична діяльність, покликана 

визначати стан і тенденції індивідуального розвитку суб’єктів освітнього 
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процесу, розвивати професійно активну особистість із сформованою 

професійною позицією. Діагностика є складним системним явищем, яке, в 

контексті нашого дослідження,  має декілька напрямів: діагностика 

професійного розвитку особистості; діагностика педагогічної діяльності та 

освітнього виховуючого середовища;  діагностика педагогічної взаємодії. 

Діагностика є не самоціллю, а засобом підвищення результативності 

освітнього процесу у медичному коледжі, з метою формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників. Застосування методів педагогічної 

діагностики забезпечує ефективне вирішення завдань освітнього процесу,  

дозволяє створити сприятливу основу для професійного росту майбутніх 

медичних працівників. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

Аналіз теоретичних засад щодо проблеми формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників під час навчання у медичному 

коледжі дозволяє зробити висновки про сутність поняття «професійна 

позиція медичного працівника»,  дає можливість проаналізувати вплив 

освітнього процесу на формування професійного становлення особистості, 

що становить  теоретико-методологічні засади  проведеного дослідження. 

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. 

З метою виявлення шляхів формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників в процесі навчання у медичному коледжі, які 

сприятимуть професійному розвитку, формування уявлень про обрану 
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професію, досліджено  поняття критеріїв, показників  та рівнів формування 

професійної позиції майбутнього медичного працівника. В ході проведеного 

дослідження, визначено такі взаємопов’язані критерії формування 

професійної позиції: мотиваційний, пізнавальний, діяльнісний. 

Водночас, було розроблено показники означеної проблеми, 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, нами 

було розроблено кваліметричну модель рівня сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників, що  надало можливість 

формалізувати якісні характеристики визначених критеріїв, показників та 

рівнів.  

Таким чином, 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.  

Поряд із тим, розглядаючи зміни у професійному становленні студентів 

в динаміці, нами було 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; 
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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. 

Студенти недостатньо обізнані з цілим комплексом особистісних 

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.  

Результати проведеного наукового дослідження  дають підстави 

здійснення цілеспрямованої роботи з формування професійної позиції 

майбутніх медичних працівників під час навчання у медичному коледжі. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

2.1. Конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків 

на основі розвитку методичної грамотності 

 

Зміни, що відбуваються в сучасному житті суспільства, зокрема в 

галузяхосвіти та медицини, окреслили ряд проблем, спричинених сучасними 

соціально-економічними вимогами. На сучасному етапі реформування 

медичної галузі загострюється проблема підвищення якості змісту підготовки 

фахівців медичної галузі. 

Провідною метою підготовки молодшого медичного спеціаліста, як 

зазначає  М. Бабич, є формування фахівця нового зразка, в центрі 

професійної діяльності якого є особистість з її особливостями, 

індивідуальним станом здоров’я та внутрішніми потенційними 

можливостями до адаптації, фахівця, діяльність якого зосереджена на творчу, 

діалогічну, емпатійну взаємодію з пацієнтом, на активізацію потенційних 

можливостей особистості, поліпшення і гармонізацію індивідуальних  

компенсаторних резервів; фахівця, спроможного ефективно здійснювати 

належний догляд за хворими, встановлювати медсестринський діагноз, 

визначати проблеми  пацієнта, виконувати призначення лікаря в 

амбулаторних і стаціонарних умовах, в умовах сім'ї, в освітніх закладах[4, с. 

103]. 

Ефективність процесу формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників передбачає організацію фахової підготовки у 

медичному коледжі за відповідними умовами, які мають вплив на 

ефективний  розвиток професійної позиції студентів-медиків.  
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Аналіз філософської, психологічної, літератури свідчить про те, що 

проблема визначення сутності та змісту поняття «педагогічні умови» 

розглядається науковцями в різних аспектах. Так, дослідження педагогічних 

умов як теоретичної основи становлять наукові положення сучасної 

педагогічної науки щодо підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої 

освіти (А. Алексюк, А. Дьомін, В. Лузан). Детально проаналізували 

досліджуване поняття Н. Тверезовська,  Л. Філіппова в статті «Сутність та 

зміст поняття «педагогічні умови» (в журналі «Нова педагогічна думка») [73, 

с. 90 – 92]. 

Дефініція «педагогічні умови» на сьогоднішній день активно 

використовується дослідниками проблем професійної підготовки майбутніх 

фахівців. У Великому тлумачному словнику української мови сутність 

поняття «умови» визначається як необхідна обставина, що уможливлює 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь [14, с. 

1506]. Поряд із тим, «обставина» характеризується як сукупність умов, за 

яких що-небудь відбувається [14, с. 818].  Крім того, науковці 

використовують поняття фактор як умову, рушійну силу будь-якого процесу, 

явища; чинник [14, с. 1526].В контексті  нашого дослідження таким 

чинником є процес професійного становлення майбутніх медичних 

працівників у медичному коледжі. 

У довідковій літературі надаються різні трактування поняття «умова». 

Так, у «Філософському енциклопедичному словнику» зазначено: «умова –  

філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі 

до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки наявності 

відповідних умов властивості речей переходіть з можливості в дійсність»[79, 

с. 482]. 

На думку А. Багдуєвої, педагогічні умови – це обставини процесу 

навчання і виховання, які є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання і застосування елементів змісту, методів, а також 
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організаційних форм навчання з метою досягнення дидактичних цілей [5, с. 

12]. 

Ю. Бабанський вважає, що педагогічні умови – це відповідні фактору 

педагогічні обставини, які сприяють (або протидіють) проявам педагогічних 

закономірностей, зумовлених дією факторів[3, с. 80]. 

В. Андреєв визначає, що педагогічні умови – це результат 

«цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів 

змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для 

досягнення цілей»[1, с. 124]. 

Науковці Н. Пархоменко, Р. Серьожнікова, Л. Яковицька розглядають 

педагогічні умови як сукупність об’єктивних можливостей, змісту, форм, 

методів, педагогічних прийомів [67, с. 40]. 

Такими чином, проаналізувавши наукові погляди філософської, 

психолого-педагогічної, методичної літератури щодо феномену педагогічні 

умови, можемо  розглядати дану категорію як складову будь-якого процесу, 

зокрема і процесу формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників в процесі фахової підготовки у медичному коледжі. Отже, 

педагогічні умови ми визначаємо як особливості організації освітнього 

процесу у закладі фахової передвищої освіти, що визначають результати 

виховання особистості, освіти та розвитку студентів, об’єктивно надаючи 

можливості для досягнення поставлених цілей. 

Спираючись на вимоги сучасного суспільства до медичного 

працівника, та, враховуючи умови і показники його підготовки у медичному 

коледжі, ми виокремили наступні педагогічні умови, які, на нашу думку, 

сприятимуть формуванню професійної позиції майбутніх медичних 

працівників: 

 конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків на 

основі розвитку методичної грамотності; 

 розвиток професійно-етичної культури;  
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 цілеспрямована взаємодія  з різними соціальними інституціями 

щодостворення демократичного виховуючого середовища медичного 

коледжу. 

Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників базується на основних 

характеристиках методологічних підходів: аксіологічного, особистісно 

зорієнтованого, суб’єктного, діяльнісного. 

Аналіз сучасних наукових джерел  щодо підвищення вимог до 

майбутніх фахівців показує, що саме формування ціннісної сфери 

особистості набуває своєї актуальності.  Особистість протягом життя ставить 

перед собою певні цілі та реалізує їх. При цьому ставлення до 

навколишнього світу і визначення своєї ролі та свого місця у ньому пов’язане 

з двома підходами: практичним і пізнавальним.  Роль з’єднувальної ланки 

між практичним і пізнавальним підходами виконує аксіологічний (ціннісний) 

підхід. 

Слід зазначити, що проблемі організації освітнього процесу на засадах 

аксіологічного підходу приділяється значна увага. Так, аксіологічні основи 

розвитку окреслено в наукових дослідженнях І. Беха, І. Зязюна, В. Кременя,      

В. Крижко,    В. Огнев’юка,  О. Сухомлинської та ін. Проблему ціннісного 

наповнення змісту педагогічного процесу висвітлено у працях                          

Т. Калюжної, А. Кир’якової, В. Сластьоніна, Н. Худякової та ін. Науковці    

С. Вітвицька,  В. Кузнецова, В. Марчук, Д. Мацька, О. Тепла, І. Тимощук,   

М. Чаїнська, та ін. розглядали проблему  аксіологізації професійної 

підготовки фахівців. Дослідники К. Бобер, С. Ісаєва, Н. Маяковська,                     

К. Куренкова представили аксіологічні аспекти професійної підготовки 

майбутніх медичних працівників. 

Аксіологічний підхід в освіті характеризується насамперед тим, що 

розглядає цінності у тісному зв’язку із ціннісними орієнтаціями, які                         

А. Гусейнов назвав «системою координат» людини [21, с.179]. 
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В.Сластьонін вважає, що  ціннісна орієнтація є формою фіксованого 

ставлення до певних цінностей соціальної, матеріальної та духовної 

культури, і є стійкою системою взаємовідносин між індивідом та 

навколишнім світом [69, с.128]. 

Т. Калюжна, підкреслюючи індивідуальний характер ціннісних 

орієнтацій, визначає їх як «систему цінностей особистості, які орієнтують на 

основні  цілі життєдіяльності, засоби їх досягнення і реалізують функцію 

найважливіших регуляторів поведінки і діяльності людини»[28, с.23]. 

Таким чином, як основні положення аксіологічного підходу,слід 

відзначити його провідну роль у професійному становленні особистості, 

зокрема й у становленні фахівців медичної галузі. Адже у процесі 

формування професійної позиції майбутніх медичних працівників важливу 

роль відіграють не лише здібності, навички, вміння, а й мотивація, 

професійний інтерес, потреби, що формуються  під впливом ціннісно-

мотиваційної сфери особистості. Отже, процес професійного становлення 

фахівця медичної галузі передбачає  перетворення суспільних цінностей в 

особистісні, які й визначають змістовну основу професійної підготовки. 

Ціннісне ставлення студента-медика  до своєї майбутньої професії 

розглядається як результат осмислення отриманих знань, умінь та навичок, 

зацікавлення до вивчення дисциплін сприяє розвитку мотивації до навчання 

та професійного розвитку. 

Невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтацій студентів 

медичного коледжу Н. Куренкова називає насамперед забезпечення 

професійно-ціннісної спрямованості змісту навчального матеріалу 

дисциплін. Для засвоєння професійних цінностей майбутніх фахівців 

дослідниця широко застосовувала активні методи навчання: рольові ігри, 

дискусії, тренінги, творчі самостійні завдання, роботу в мікрогрупах, метод 

проблемних ситуацій, «мозкові атаки» [36, с.11-13]. 
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Розглядаючи умови  формування професійних ціннісних орієнтацій 

майбутніх фахівців медичної сфери, К. Бобер акцентує увагу на необхідності 

включення у зміст навчання гуманітарних дисциплін ціннісно-орієнтованих 

текстів, за допомогою яких можна ознайомити студентів зі змістом 

професійної діяльності, її моральним, етичним та соціальним аспектам, 

образом ідеального фахівця, вимогами суспільства до фахівця та його 

моральних якостей, суспільними та професійними цінностями. Дослідниця 

також підкреслює особливо важливу роль практично-орієнтованих завдань 

(аналіз професійних ситуацій, вирішення ситуаційних задач ), що не тільки 

співвідносяться з професійним завданням, а й відображають життєву 

проблему і, відповідно, певну ціннісну орієнтацію. Застосування таких 

завдань сприяє формуванню уміння оцінити ситуацію, прийняти рішення, 

виконати певні професійні дії, здійснити самоконтроль,  орієнтує студента на 

усвідомлення власних професійних якостей і вимого професії до його 

особистості[11, с.82-103]. 

Ціннісне професійне самовизначення студента, яке можна розглядати 

як результат аксіологізації, забезпечує орієнтацію студента в світі цінностей 

професії.  Аксіологічний  підхід визначає, що кожен учасник освітнього 

процесу є активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності і 

розглядається як суб’єкт пізнання.  Системно-ціннісний підхід в освітньому 

процесі медичного коледжу виступає як комплекс цілеспрямованих медико-

педагогічних компонентів та індивідуальної зацікавленості студентів, які 

сприяють формуванню професійної позиції. Саме тому ціннісний підхід у 

процесі формування професійної позиції майбутніх медичних працівників 

являє собою  вищий прояв  професійної компетентності медичного 

працівника. 

Особистісно зорієнтований підхід у формуванні професійної позиції 

майбутніх медичних працівників є одним із найважливіших в системі вищої 

медичної освіти, враховуючи фактор підготовки фахівців, які будуть 
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працювати з людьми. Віддаючи перевагу напрямку розвитку особистості 

майбутнього фахівця, реалізації власного потенціалу кожного студента у 

медичному коледжі впроваджуються принципи гуманізації, демократизації, 

особистісно орієнтованої системи освіти. 

У психолого-педагогічній науці представлено чимало різноманітних 

концепцій особистісно орієнтованої освіти. Проблема особистісно 

орієнтованого навчання та виховання представлена у працях Б. Ананьєва,     

А. Асмолова, І. Беха, А. Бойко, В. Давидова, І. Зимньої, Г. Костюка,               

О. Киричука, О. Пєхоти, В. Рибалки, В. Сєрікова, А. Фасолі, І. Якиманської. 

Відповідно до концептуальних засад особистісно орієнтованого 

навчання, людина є найвищою цінністю, навколо якої ґрунтуються всі  інші 

цінності суспільства. Таким чином,  в центрі уваги освітнього процесу 

повинні знаходитися права, потреби, інтереси та можливості кожної окремо 

взятої особистості. Особистість вихованця, в свою чергу, потребує глибокої 

поваги, розуміння, чуйності, тактовності, толерантності, та, поряд із тим, 

вона має виявляти відповідне ставлення до людей, які її оточують. 

Метою особистісно орієнтованої освіти, на думку С. Подмазіна, є     

«… знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, розвиток механізмів 

самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, 

самовиховання та інших механізмів, необхідних для становлення 

самобутнього особистісного образу і діалогічного, безпечного способу 

взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією»[52, с. 27]. 

Водночас науковець І.Якиманська, розглядаючи особливості 

особистісно орієнтованої системи навчання,  зазначає, що навчання являє 

собою суб’єктно значуще пізнання світу, сповнене особистісними смислами, 

цінностями, ставленням, зафіксованими у суб’єктивному досвіді того, хто 

навчається. Зміст цього досвіду має бути розкрито, максимально 

використано, збагачено науковим змістом та за потреби перетворено в ході 

освітнього процесу. А головним результатом навчання повинно стати                      
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«… формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними 

знаннями та вміннями» [86, с. 37]. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що, згідно концепції 

особистісно орієнтованої освіти, пріоритет надається розвитку особистості, а 

не процесу навчання. Водночас, знання, вміння та навички визнаються 

науковцями не метою навчання, а засобами її розвитку, які мають 

безпосередній вплив на формування суб’єкта діяльності. Впроваджуючи 

принципи особистісно орієнтованого навчання у медичному коледжі, слід 

забезпечити відмову від авторитарного стилю та створення демократичного 

виховуючого середовища, що забезпечить повагу до особистості студента, 

визнання його права на індивідуальність. Крім того, в основі ефективної 

взаємодії викладача і студента медичного коледжу мають знаходитися 

сучасні освітні технології, які б надавали можливість кожному студенту 

розкрити свої професійні здібності. Поряд із тим, в процесі впровадження 

системи особистісно орієнтованої освіти, з метою формування професійної 

позиції, слід готувати студентів до самостійної роботи із набуття нових 

знань. Адже вся навчальна робота має готувати студентів до оволодіння 

методами і формами самостійної пізнавальної діяльності, що в подальшому 

забезпечить готовність до професійного саморозвитку та самовдосконалення. 

Студент має усвідомлювати, що лише самостійно набуті знання стають 

насправді особистими і є основою самостійних і компетентних дій фахівця. 

Водночас, особистісно орієнтована система навчання у медичному  

закладі фахової передвищої освіти повинна базуватися на взаємодії 

викладачів та студентів як рівноправних об’єктів освітнього процесу. Саме 

організація освітнього процесу на засадах глибокої поваги до особистості 

студента, врахування його індивідуальних особливостей та потреб,  

ставлення до нього як до свідомої відповідальної особистості, сприятиме 

формуванню професійної позиції майбутніх медичних працівників. 
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Формування професійної позиції на засадах компетентнісного підходу 

зумовлено стрімким інформаційним розвитком суспільства, в якому 

пріоритетним є не накопичення знань та умінь, а формування здатності 

навчатися протягом життя, саморозвиватися та самовдосконалюватися в 

процесі професійної діяльності. З іншої сторони, формування професійної 

позиції крізь категорії суб’єктного та діяльнісного підходів забезпечить 

розвиток особистості майбутнього медика  через залучення до професійної 

медичної діяльності, з метою формування активного, пізнавального та 

діяльнісного ставлення до всіх сторін і суб’єктів медичної професії. Суть 

освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу зводиться до 

створення педагогічних умов, які можуть привести до формування певної 

компетенції. Даний підхід визначаємо практичною спрямованістю 

результатів навчання. Специфіка компетентнісного навчання полягає  не в 

засвоєнні готових запропонованих знань, а у самостійному формулюванні 

понять, необхідних для вирішення завдань; при цьому навчальна діяльність, 

набуваючи дослідницького характеру, сама стає предметом засвоєння. 

Проблему формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців в освітньому  процесі закладів вищої освіти досліджували                 

В. Баркасі, І. Бондаренко, І. Босак, М. Левківський, Л. Карпова, А. Маркова, 

Л. Петровська, О. Помєтун. Компетентнісний підхід в освіті  є предметом 

наукового дослідження науковців І. Драча, П. Бачинського, Н. Бібік,              

Н. Дворнікової, О. Овчарук, М. Філоненко та інших. Зазначені автори 

приходять до висновку, що нові стандарти вищої медичної освіти базуються 

на компетентнісному підході, який є пріоритетним щодо генерування у 

майбутніх фахівців професійної компетентності. 

Як зазначають  І. Радзієвська та О. Джулай,  в умовах реформування 

медичної галузі в Україні, медичні фахівці будуть працювати в лікувально-

профілактичних закладах із різною організаційною структурою та 

завданнями різних рівнів складності. Сфера професійної компетентності 
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середніх медичних спеціалістів поступово розширюється і включає все 

більше маніпуляцій, які раніше виконувалися лікарем. Медична освіта в 

Україні вимагає реформування по суті – наближення до реальних потреб 

практичної охорони здоров’я, при навчанні медсестер-бакалаврів  слід 

готувати їх до виконання у майбутньому управлінських і організаторських 

функцій [59, с.78 ]. 

Компетентнісний підхід у вищий медичній освіті створює можливості 

для віддзеркалення теоретичної і діяльнісно-практичної готовності 

майбутнього медичного працівника до здійснення професійної діяльності. 

Використання компетентнісного підходу забезпечить активізацію освітнього 

процесу; шляхом використання інтерактивних методів навчання,  

спонукатиме студентів до активізації  навчальної і практичної діяльності в 

процесі професійного становлення.Методично правильне застосування 

компетентнісного підходу у медичній освіті забезпечить формування 

фахових (предметних) та загальних (особистісних) компетентностей, що 

сприятиме як  модернізації освітнього процесу, так і забезпечить формування 

професійної позиції. 

Конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків 

на основі методичної грамотності визначає дидактичні принципи побудови 

системи роботи з формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників. Зміст, організаційні форми, методи побудови освітнього 

процесу і є тим фундаментом, на якому ґрунтується теорія освіти і навчання. 

Методична грамотність формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників визначається багатьма принципами, а саме: принцип 

пріоритетності фундаментальної підготовки, принцип професійної 

спрямованості освітнього процесу, принцип єдності навчальної та практичної  

підготовки майбутніх медиків. Важливим при цьому є застосування даних 

принципів не послідовно, а комплексно. Комплексна реалізація дидактичних 

принципів є, насамперед, виявом ідеї цілісності педагогічного процесу. 
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Принципи навчання – спрямовуючі положення, нормативні вимоги до 

організації та проведення дидактичного процесу, які мають характер 

загальних вказівок, правил і норм, що випливають із його закономірностей 

[16, с. 180 – 193]. Принципи навчання відіграють регулюючу роль у 

моделюванні навчальних теорій і методів, тим самим регулюючи практику 

освітнього процесу на різних рівнях. Тривалий час вчені намагаються 

визначити загальні принципи навчання (Б. Лихачов), або за допомогою 

законів навчання визначити ці принципи (І. Харламов). Однак, принципи 

передусім спрямовані на реалізацію закономірностей освітнього процесу.  

Як свідчить педагогічний досвід, фундаменталізація навчання, в 

основі якої лежить принцип науковості – шлях до формування компетентних 

фахівців. Так, в контексті досліджуваної нами проблеми, можна 

стверджувати, що медичний працівник, який не має належної 

фундаментальної бази знань, не може прагнути до професійного розвитку; 

йому важко орієнтуватися у змінах, що виникають постійно, відповідно до 

потреб соціуму. Професійна спрямованість фундаментальної підготовки 

майбутнього медика потребує формування фахової компетентності студента, 

який буде здатний структурно мислити й  бачити своє професійне 

становлення у нерозривній єдності із формуванням професійної позиції. 

 Фундаментальний принцип освітнього процесу у медичному коледжі 

вимагає єдності теорії і практики навчання, щоб максимально наблизитися до 

змісту і характеру діяльності медичного працівника у лікувальному закладі. 

Професійна спрямованість фундаментальної підготовки майбутнього 

медичного працівника передбачає синтез необхідних для успішної 

професійної діяльності  фундаментальних знань, вмінь, навичок та 

професійного мислення, усвідомлення цілей і завдань діяльності медичного 

персоналу в лікувальному закладі. Саме чітке визначення цілей – одне з 

головних завдань, яке треба розв’язати, приступаючи до організації 

професійного навчання. Адже навчальний процес характеризується 
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багатогранністю та складністю. Мета як основоположний визначальний 

фактор  освітнього процесу, безпосередньо пов’язана з усіма іншими 

факторами цього процесу; вона забезпечує точну орієнтацію  пошуків і 

планів формування професійно зорієнтованого студента, виступає 

практичним орієнтиром в організації засвоєння фундаментальних знань, 

критерієм відбору змісту навчання. Без чіткої мети діяльність не може бути 

продуктивною. 

Реалізовуючи вимоги принципу фундаменталізації знань, з метою  

формування професійної позиції майбутніх медичних працівників, не можна 

обмежуватися лише орієнтацією на навчальні матеріали підручників та 

посібників. Необхідно постійно стежити за новітньою науковою інформацію, 

знайомити з нею студентів, пропонувати їм завдання щодо самостійного 

опрацювання наукових джерел, що забезпечить в подальшій професійні 

діяльності вміння впроваджувати інновації поряд із традиційним 

професійним досвідом. 

Одним із головних принципів професійного становлення майбутніх 

медичних працівників є їх професійна спрямованість, яка визначає рівень 

прагнення до оволодіння медичною професією та бажанням працювати в 

медичній галузі. Структура професійної спрямованості майбутніх медичних 

працівників включає спрямованість на професію, на вибір засобів медичної 

діяльності та спрямованість на самовдосконалення. Принцип професійної 

спрямованості освітнього процесу виявляється насамперед у 

професіоналізації медичних працівників. Питання професіоналізації 

майбутніх медиків, дослідження сутності, структури та становлення 

методології даного явища визначено в працях О. Анісімова,       Г. Копилова, 

С. Мочерного, А. Новікова. 

Процес набуття професії є трудомістким, довготривалим, вимагає 

відповідної підготовки та передбачає оволодіння певним обсягом 

теоретичних знань та практичних навичок. Науковці, здійснюючи всебічний 
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аналіз сутності професії, характеризують цей феномен як спільність людей, 

зайнятих певним видом праці; комплекс трудових обов’язків; 

регламентовану організацію дій особистості; необхідну для суспільства 

галузь докладання фізичних і духовних сил людини; систему знань, умінь і 

навичок людини; логічно пов'язаний набір можливих видів робіт тощо[51, с. 

10]. 

На сьогоднішній день професіоналізація охоплює майже всі сфери 

трудової діяльності, в результаті чого професія стала універсальним 

соціальним інститутом, а приналежність до певної соціальної групи – 

головним засобом соціальної ідентифікації. Тому оволодіння професією як 

показник готовності до трудової діяльності певного профілю неможливе без 

спеціальної теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, що 

здійснюється у навчальних закладах. Професіогенез медичного працівника як 

процес становлення і розвитку професіонала розпочинається у період 

навчання у медичному коледжі та може розглядатися як процес і результат 

взаємопов’язаних системних перетворень  особистості майбутнього медика. 

Поняття «професіогенез» знаходимо у працях сучасних дослідників професій 

(Є. Єрмолаєвої [24, С. 45–47], Л. Мітіної [46, С. 28 – 34], Г. Яворської [85, С. 

34 – 44]. Закономірністю професіогенезу є те, що всі його лінії (особистісна, 

інформаційна, історична) охоплюють закономірності процесу розвитку 

особистості як професіонала, і вимагають від неї відповідного рівня 

активності, що забезпечуватиме професійну діяльність та особистісну 

ідентичність. 

Проблема становлення професіонала – це проблема особистісного  й 

соціального розвитку фахівця, який повинен бачити свою професію в усій 

сукупності її широких соціальних зв’язків, знати пропоновані до  неї та її 

представників вимоги, розуміти структуру власної професійної діяльності, 

бути чітко обізнаним в колі професійних цілей та шляхів їх досягнення у 

мінливих умовах сучасного суспільства. Ці зміни об’єднуються науковцями в 
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чотири підсистеми, які вивчалися з позицій соціології професіоналізму [51, с. 

76–77]. Вони  можуть складати основу фахової підготовки майбутніх 

медичних працівників під час навчання у медичному коледжі. В контексті 

нашого дослідження визначаємо такі підсистеми: 

 професіоналізму діяльності, який ґрунтується на формуванні 

професійної компетентності, професійних навичках і вміннях 

студентів; 

 професіоналізму особистості, що передбачає розвиток особистісних 

здібностей, професійних якостей; творчого інноваційного потенціалу; 

високого рівня мотивації до оволодіння медичною професією; 

 нормативності діяльності і поведінки, що потребує регуляції поведінки, 

як професійної, так і моральної; діяльності майбутніх медиків в умовах, 

максимально наближених до реальних – професія медика вимагає 

відповідних психологічних особливостей, що дозволять йому успішно 

спілкуватися з хворими в  повсякденній роботі, в  екстремальних 

ситуаціях. Дослідник  Г. В. Карпеня зазначає: «У зв'язку із наявністю 

різних стресових ситуацій, можливої смерті хворого від професіонала 

вимагається не лише спеціальна професійна підготовка, але й 

психологічна відповідність обраній професії»[30, с. 3]. 

 професійної «Я-концепції», яка визначається у можливості здійснення 

професійної самоідентифікації, з метою визначення відповідності свого 

професійного становлення суспільним вимогам і фаховим стандартам. 

Професійна «Я-концепція» майбутніх медичних працівників виступає 

підґрунтям їх професійного розвитку, водночас,  професійна «Я-концепція» 

майбутнього фахівця у галузі медицини є важливим складником його 

загальної «Я-концепції». Професійна «Я-концепція»  майбутніх медиків є 

складним інтегративним утворенням, яке характеризує ставлення особистості 

до себе як майбутнього медичного працівника; забезпечує вироблення 

навичок саморегуляції та самоконтролю власної професійної поведінки.  
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Процес здобуття освіти у медичному коледжі, на нашу думку,  буде 

тим більше ефективнішим, чим більше він буде взаємопов’язаним із 

процесом професіоналізації, й, відповідно, буде реалізовувати принцип  

професійної спрямованості освітнього процесу. 

Поряд із тим, у процесі формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників, слід виокремити принцип єдності навчальної та 

практичної  підготовки майбутніх медиків. Успішність навчання залежить від 

потреби особистості у засвоєнні знань, як теоретичних, так і практичних,  

адже зміст діяльності закладів освіти  полягає у підготовці особистості до 

професійної діяльності. Навчання у закладі фахової передвищої освіти є 

початковим етапом формування професійних знань, умінь та навичок. 

Допоки індивід не почав опановувати професійні теоретичні знання, у його 

досвіді відсутня повноцінна навчально-професійна діяльність. Таким чином, 

теоретичне знання має бути складовою професійної діяльності студента. Це 

стає можливим за умови, коли професійні поняття постають як знаряддя 

досягнення його цілей, способів розв’язання  прийнятих ним професійних 

завдань. Понятійна форма озброєння знаннями повинна стати способом 

досягнення практичної професійної мети. Мета професійної підготовки, 

відповідно до потреб сучасності, полягає не у передачі конкретних 

предметних знань, умінь  та навичок, а в озброєнні студентів системними 

інтегрованими науковими знаннями, які є загальною передумовою 

оволодіння способами вирішення виробничих задач [54]. 

Основою особистісного становлення майбутнього медичного 

працівника є розвиток професійних якостей, який виявляється в процесі 

навчання у взаємозв’язку  теоретичної і практичної підготовки. 

Особистісний підхід до навчання студентів у медичному коледжі 

полягає у створенні умов, за яких особистість зможе максимально 

реалізувати свій потенціал здібностей у майбутній медичній діяльності. 

Підготовка медичних фахівців суттєво відрізняється від фахової підготовки  
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спеціалістів інших галузей особливостями формування у них психологічних 

процесів, а саме  професійного клінічного мислення. Тому під час навчання у 

медичному коледжі необхідно орієнтувати  знання на розвиток у студентів  

науково-теоретичних переконань, моральних якостей, активної професійної 

позиції. Цього можна досягти інтегруючи навчальні дисципліни: гуманітарні, 

природничі і професійно зорієнтовані (клінічні), використовуючи матеріал 

для формування всебічного світогляду, акцентуючи увагу на тісному зв'язку 

людини, як з внутрішніми, так і зовнішніми факторами. На основі розвитку 

клінічного мислення при підготовці майбутніх медичних працівників в  

методиці викладання навчальних дисциплін визначальними повинні стати 

методи активізації пізнавальної діяльності, які сприяли б не тільки 

механічному засвоєнню професійних знань, а й особистісному становленню 

майбутнього медика. Поряд із тим, поглибленню клінічного мислення, як 

основи професійного становлення майбутнього фахівця медицини, 

сприятиме науково-дослідницька робота студента, яка є обов’язковою в 

освітньому процесі закладу фахової передвищої освіти. Організація науково-

дослідницької роботи сприятиме розвитку у студентів дослідницьких вмінь, 

ознайомлення з останніми досягненнями науки і медицини; крім того,  

забезпечить формування досвіду презентації власної професійної діяльності 

під час конференцій, нарад; матиме позитивний вплив на інтелектуальний 

розвиток особистості. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що правильно 

побудована освітня траєкторія конструювання змісту професійного 

становлення майбутніх медиків на основі розвитку методичної грамотності, 

сприятиме як  підвищенню якості освітнього процесу у медичному коледжі, 

так і формуванню професійної позиції студентів-медиків.  

Визначена нами педагогічна умова конструювання змісту 

професійного становлення майбутніх медиків на основі розвитку методичної 

грамотності у процесі фахової підготовки у медичному коледжі дозволяє 
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здійснювати  ефективний вплив на розвиток та формування  ціннісного 

ставлення  студентів до майбутньої професії, підвищує рівень мотивації щодо 

оволодіння професією, трансформує розвиток особистості у сферу 

особистісних цінностей майбутнього фахівця медицини. Організація 

освітнього процесу на засадах аксіологічного, особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного підходів, враховуючи принципи пріоритетності 

фундаментальної підготовки, професійної спрямованості освітнього процесу, 

єдності навчальної та практичної  підготовки майбутніх медиків, дасть 

можливість формування  активного медичного працівника, здатного до 

самоосвіти, самовдосконалення й постійного розвитку власної професійної 

позиції. 

 

 

2.2. Професійно-етична культура майбутніх медиків 

 

У зв'язку зі змінами в галузі медицини, в сучасних умовах 

реформування, актуалізується проблема якісної підготовки фахівців медичної 

галузі з відповідним рівнем професіоналізму. Від рівня професіоналізму 

сучасних медичних працівників залежить  ефективність, успішність та 

результативність їх професійної діяльності та рівень сформованості 

професійної позиції. Невід’ємним складником  професійної позиції 

майбутнього медичного працівника, показником його моральної та 

професійної зрілості є  рівень професійно-етичної культури. Діяльність 

медичного працівника, окрім володіння фаховими компетентностями,  

потребує  дотримання норм медичної етики та моралі, вимагає певного рівня 

професійної культури поведінки [56, с.105]. 

Проблеми професійної культури  та її формування  розглянуто 

науковцями з різних позицій: теоретичні засади професійної культури 

досліджували науковці С. Батишев, А. Деркач, Е. Зеєр, І. Сабатовська, 
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С.Сисоєва; формування професійної культури  майбутніх педагогічних 

працівників розглядали П. Батура, Н. Бочарникова, В. Гриньова,                     

Г. Железовська, В. Ігнатов, І. Пальшкова, О. Пономаренко, В. Сластьонін та 

інші. 

Різні аспекти професійної підготовки майбутніх медиків 

досліджувалися вченими в таких напрямках: питання медичної етики 

розглядали Ю. Віленський, Н. Касевич, В. Москаленко, Н. Пасєчко,              

М. Попов, І. Сенюта; проблемі виховання гуманності у майбутніх медиків  

висвітлили у своїх працях О. Андрійчук, Т. Дем’янчук, А. Остапенко; 

проблеми медичної деонтології досліджували Є. Вагнер, М. Васильєва, 

В.Вербицький, Л. Переймибіда, Л. Пиріг, Г. Царегородцев. Крім того, 

теоретичні засади професійно-моральної  культури медичних працівників 

досліджено науковцем Г. Безродньою, професійно-етичної культури – 

науковцем Ю. Колісник-Гуменюк. 

Посилення уваги медичних структур до питання формування 

професійно-етичної культури медиків зумовлене соціальними та 

культурологічними чинниками, адже  професійно-етична культура медиків 

має вплив на характер вирішення багатьох  соціальних проблем. Таким 

чином, професійна підготовка у медичному коледжі повинна бути 

спрямована не лише на оволодіння фаховими компетентностями, а й  

принципами професійно-етичної культури.  

Аналіз науково-педагогічної літератури  дає змогу стверджувати, що 

поняття професійно-етична культура не є простим механічним поєднанням 

термінів «професіоналізм», «етика», «культура». В контексті нашого 

наукового дослідження, - це синтез, який створює нове явище, що поєднує 

професійну майстерність та загальну культуру людини, які безпосередньо 

впливають на формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника. Вважаємо, що для розв’язання проблеми формування 

професійно-етичної культури медичного працівника необхідним є 
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окреслення та визначення понятійно-категоріального апарату, а саме: 

«культура», «етична культура особистості», «професійна культура», «етика», 

«деонтологія». 

Науковці розглядають культуру як багатогранне явище, 

багатоаспектну діяльність. Як дефініція у філософії, педагогіці, історії 

поняття «культура» набуло поширення з другої половини ХVІІІ століття як 

особливий аспект життя суспільства, показник відмінності людського життя  

від життя тваринного світу. Термін «культура» походить від латинського 

cultura – обробка, виховання, освіта. Одне із загальних визначень феномена 

культури – це сукупний результат продуктивної діяльності людей, а також 

сам процес творення матеріальних і духовних цінностей [6, с. 472]. 

Філософський словник подає визначення культури як «соціально-

прогресивної творчої діяльності людства у всіх сферах буття й свідомості, що 

є діалектичною єдністю процесів опредмечування (створення цінностей, 

норм, знакових систем тощо) та розпредмечування (освоєння культурної 

спадщини) і спрямована на перетворення дійсності, на перетворення 

багатства людської історії у внутрішнє багатство особистості, на всебічне 

виявлення й розвиток сутнісних сил людини[78, с. 225]. 

Науковець С. Гончаренко визначає культуру як «сукупність 

практичних, матеріальних, духовних надбань суспільства, які відображають 

історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини та втілюються в 

результатах продуктивної діяльності»[17, с. 182]. 

О. Лосєв звертає увагу на такі компоненти культури як, 

самосвідомість та інтелігенція, котрі передбачають одухотвореність, 

самопізнання, живу душу, що дихає свідомістю, розумом, внутрішньою 

красою [40, с. 63]. 

Психологічний словник визначає культуру, як «усе, що вироблено 

людиною, … мірило людського розвитку і досягнень»[58, с. 174].Отже, 

людина є джерелом культури, відповідно особистість проявляє особистісну 
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культуру. Культура як певна ціннісно-нормативна система суспільства 

створюється самою особистістю та визначає її діяльність, в тому числі і 

професійну. Роль культури у формуванні особистості ставала предметом 

наукових досліджень з часів античності. Це та роль, яка розкривається 

поняттям, що запропоноване Цицероном:«cultura anima» - обробляти, 

вирощувати душу. Навіть у побутовій свідомості  культура пов’язується  з 

розвитком особистості. Слова «розвинута людина» і «культурна людина» 

вживаються як синоніми. І справді, з перших років свідомого життя людини 

формування її особистісних якостей пов’язано із засвоєнням нею певної 

системи культурних норм. культуру можна розуміти як певний соціальний 

механізм, який відтворює ті чи інші еталони і норми поведінки людей[47, 

с.185]. 

Посилення уваги медичних структур до питання формування 

професійно-етичної культури медиків зумовлене соціальними та 

культурологічними чинниками, адже  професійно-етична культура медиків 

має вплив на характер вирішення багатьох  соціальних проблем. Таким 

чином, професійна підготовка у медичному коледжі повинна бути 

спрямована не лише на оволодіння фаховими компетентностями, а й  

принципами професійно-етичної культури.  

Аналіз науково-педагогічної літератури  дає змогу стверджувати, що 

поняття професійно-етична культура не є простим механічним поєднанням 

термінів «професіоналізм», «етика», «культура». В контексті нашого 

наукового дослідження, - це синтез, який створює нове явище, що поєднує 

професійну майстерність та загальну культуру людини, які безпосередньо 

впливають на формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника. Вважаємо, що для розв’язання проблеми формування 

професійно-етичної культури медичного працівника необхідним є 

окреслення та визначення понятійно-категоріального апарату, а саме: 
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«культура», «етична культура особистості», «професійна культура», «етика», 

«деонтологія». 

Поняття «професійна культура», з позиції культурологічного підходу, 

з’явилося у вітчизняній науці у 80-х роках ХХ ст. Термін «професійна 

культура»  підкреслює, що культура розглядається відповідно до 

специфічних якостей, предметно розкриває  тему культури, яка визначається 

специфікою професії, професійною діяльністю та професійної спільноти [15, 

с.41].   

Окремі науковці визначають культуру професійної діяльності як 

певний ступінь розвитку знань, умінь та навичок в конкретній сфері 

діяльності, що має певний результат. Узагальнююче значення дефініції 

«професійна культура» свідчить про характерне для особистості стійке 

утворення, що проявляється у різних формах життєдіяльності. Таким чином, 

знання, вміння та навички втілюються в професійний досвід та сприяють 

формуванню творчої професійно свідомої особистості. 

«Професійна школа, - зазначає І. Зязюн, - готує випускника до 

різнобічної творчої діяльності: професійної, соціально-культурної; закладає 

не просто конкретні знання певного діапазону й обсягу, а фундамент 

соціальної ініціативи, здатності працювати з людиною і для людини»[26, 

с.12]. 

Науковець В. Гриньова визначає професійну культуру як  

«особистісне утворення, діалектичну, інтегровану єдність цінностей, між 

якими існують певні зв’язки, які формуються, реалізуються й 

удосконалюються в різноманітних видах професійної діяльності та 

спілкування, визначаючи характер і рівень останніх»  [19, c. 8]. 

Нам імпонує думка С. Дружилова щодо визначення професійної 

культури як «системи професійних цінностей, професійних норм і традицій 

(діяльнісна характеристика) та як результат професійної соціалізації й 

ідентифікації особистості (психологічна характеристика) [22, с. 5]. 
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Дослідниця Л. Богданова усвідомлює професійну культуру як 

потужний соціокультурний фактор розвитку суспільства та людини, 

осмислення її впливу на всі види людської діяльності. Адже в будь-якій 

діяльності її зв'язок є сутнісним. Питання про співвідношення професійної 

культури з культурою взагалі може бути вирішене, якщо розглядати її в двох 

вимірах: відносно масовому, суспільному та індивідуальним, особистісним. 

В першому випадку окреслено значущість явища, яке охоплює окрему групу 

чи спільноту людей; в другому –  вимір культури здійснюється в 

професійному напрямку.  Чим ширше розповсюджена професійна культура в 

тій чи іншій сфері, тим вище буде ефективність функціонування даної сфери 

[12, с. 66].  

Найголовнішим атрибутом феномену професійної культури                

А. Харченко вважає активний і свідомий прояв її в процесі професійної 

діяльності. При цьому, як зазначає науковець, виявляється діалектика 

взаємовідносин між характером цієї діяльності та розвитком професійної 

культури, яка полягає в тому, що, з одного боку,  збільшення досвіду і 

вдосконалення характеру діяльності активно сприяють формуванню і 

розвитку професійної культури. З іншого боку, розвиток рівня  професійної 

культури збагачує практичний досвід, змінює  характер діяльності та 

ціннісне ставлення людини до неї [81, с. 91]. 

Професійна культура містить загальну культуру особистості, ціннісні 

аспекти її діяльності, вироблення і розвиток її умінь і навичок, від яких 

безпосередньо залежить виконання професійних обов’язків.  В процесі 

формування професійної культури фахівцеві необхідно прищеплювати чіткі 

світоглядні позиції, враховуючи гуманістичні цінності та ідеали.Формуючи 

професійну культуру майбутніх медичних працівників, необхідно виховувати 

культурно розвинену особистість, що відповідатиме загальній формулі 

«фахівець – громадянин - людина», в якій всі складові рівнозначні. У 

професійній культурі особистості можна виділити комплексну систему 
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елементів: професійне мислення, професійна мотивація, професійні знання, 

уміння та навички, професійний досвід, ступінь готовності до професійної 

діяльності, професійна майстерність, адаптованість до професійного 

середовища, професійна етика та мораль. 

Таблиця .2.1 
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виникають під час професійної діяльності.  
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як до навчальної , так і до майбутньої професійної діяльності. 
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особливості людини, її знання, уміння, навички та способи дії [44]. 

Професійний досвід формується в процесі професійної діяльності 

особистості, його значення та якісні характеристики не є однозначними і 

розрізняються залежно від процесу набуття.  

Вже під час навчання у медичному коледжі студент починає набувати 

практичний професійний досвід, який виникає як результат цілеспрямованого 

впливу на особистість. Компоненти професійно-особистісного досвіду 

майбутнього медика формуються у різних сферах професійної діяльності: 

відвідання практичних баз навчання, спілкування з медичними працівниками, 

пацієнтами, виконання практичних навичок, пошуково-дослідницька робота 

та інше. В процесі формування особистісно-професійного досвіду важливого 

значення набуває ступінь психологічної готовності до оволодіння медичною 

професією та адаптованості до професійного середовища, які необхідно 

формувати в студентів за допомогою низки заходів: моделювання ситуацій 

професійної діяльності, ігрових методів, лекційних та практичних занять, під 

час яких слід звернути увагу на виховання гуманізму, толерантності, поваги 

та доброти. Саме формування морального ставлення майбутнього медичного 

працівника до пацієнта повинно виявлятися в кожній його професійній дії.  

Професійна мораль – це специфічні вимоги моральності, пов’язані з 

виконанням тієї, або іншої професійної діяльності. 

 Враховуючи вищезазначене, в контексті нашого наукового 

дослідження, пропонуємо  розглядати професійну культуру майбутніх 

медичних працівників як  інтегральну особистісну якість, в якій знаходять 

прояв професійні знання, вміння та навички, ціннісні орієнтації, необхідні 

для виконання обов’язків медичного працівника. Водночас, медичний 

працівник повинен володіти цілим комплексом професійних рис, без яких 

безпосереднє виконання професійних обов’язків не є можливим.  

Визначальною рисою професійної діяльності медичного працівника, 

як зазначає М. Касевич, є чуйність до пацієнта – щире намагання полегшити 
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його страждання, втішити і підбадьорити при погіршенні самопочуття або в 

разі тяжкого перебігу захворювання [31, с. 114]. 

Велику роль у формуванні професійно-етичної культури майбутнього 

медичного працівника в процесі формування професійної позиції відіграють 

моральні якості особистості, які забезпечують позитивний напрям розвитку 

професіоналізму, рівень професійно-творчої спрямованості. На цьому етапі 

необхідним є усвідомлення  об’єктивного змісту професії, глибини 

зацікавленості майбутньою професією, без якої оптимальна відповідність 

фахівця його професії стає неможливою. 

Враховуючи близькість понять «мораль» та «етика», слід виокремити 

їх деякі особливості. Термін «мораль» найчастіше використовують, коли 

йдеться про поведінку людини; поряд із тим, етика – теорія моралі. 

Сократ стверджував, що добропорядними роблять людину знання, що 

людина стає моральною істотою лише через самопізнання та навчання [13,  с. 

28-29].  

Платон етику тісно пов’язував з політикою та орієнтував на 

самовдосконалення особистості й створення держави [50,  с. 354].  

Великий внесок у становлення етики як науки зробив І. Кант, який 

вважав, що мораль – це наука не про те, як ми маємо зробити себе 

щасливими, а про те, як ми повинні стати вартими щастя [29,  с. 463].  

У філософському вченні Г. Гегеля мораль – це суб’єктивне розуміння 

об’єктивних відносин людей та їхніх вчинків; відповідно до цього розуміння 

критерієм моралі є мотив поведінки, який власне й визначає: є вчинок 

моральним чи ні  [13,  с. 67]. 

Враховуючи аналіз філософських першоджерел, та, зважаючи на 

специфічну роль медичного працівника в суспільстві, можна зазначити, що  

моральні принципи діяльності є одними з головних у формуванні етичної 

культури майбутнього медика не лише як професіонала, а й як особистості з 

гуманістичним світоглядом. 
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 Етична культура медичного працівника, попри постійну зміну 

етичних вчень, завжди є гуманістичною та альтруїстичною. В основі етичної 

культури медичного працівника має бути любов та повага до інших людей, 

здатність до самопожертви заради блага інших. 

Поняття «етичної культури» на сьогоднішній день не має 

однозначного тлумачення.  Дослідники-філософи Н. Голик, А. Гусейнов,        

І. Зеленкова, О. Золотухіна-Аболіна, М. Каган, В. Лозовий, В. Малахов,        

О. Назаренко визначають етичну культуру в суспільно-історичному контексті 

і пов’язують насамперед з практикою людських взаємин.  Термін «етика» 

називає головним чином науку про мораль; призначення етики полягає в 

описі моралі, її закономірностей, принципів і норм поведінки.  

Психологи у дослідженні етичної культури виокремлюють такі 

напрями: екзистенційний (Д. Б’юдженталь, Р. Мей), особистісно-центричний 

(К. Роджерс), психоаналітичний (А. Адлер, З. Фрейд), когнітивний               

(Л. Кольберг, Ж. Піаже), гуманістичний (А. Маслоу), практичний (М. Соте, 

Ш. Шустер),  культурно-історичний (Л. Виготський, С. Рубінштейн), 

діалогічний ( С. Іконнікова), особистісно-зорієнтований (І. Бех). Педагоги-

гуманісти (Г. Васянович, І. Грязнов, В. Діуліна, О. Савченко,                             

О. Сухомлинська, Л. Хоружа) виділяють поліаспектність явища етичної 

культури, що охоплює всі сфери життя особистості і виявляється у ставленні 

до оточуючих, професійної діяльності, природи, Батьківщини тощо.  

Враховуючи багатоаспектість даного поняття, визначаємо етичну 

культуру особистості як наслідок морального розвитку людини, що 

характеризується певним рівнем засвоєння моральних цінностей, їх 

створення, збереження та реалізації в практичній діяльності. 

Етика медичного працівника є частиною загальної етики, яка визначає 

етичну основу поведінки медичного працівника у межах його професійної 

діяльності. Медична етика закладає основу щодо почуття відповідальності, 

обов’язку, моральних чеснот медичного працівника та включає в себе 
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сукупність норм професійної поведінки. Вперше моральні засади медичного 

працівника було описано у древньокитайській книзі Хуан Ней-цзиня «Про 

природу та життя», основними з яких визначені наступні: «Вмій тримати 

серце в грудях», «Медицина не може врятувати від смерті, але може 

продовжити життя та зміцнити своїми порадами»[62]. 

У древньоіндійській книзі «Аюрверда» («Книга життя» - V – VI ст. до 

н.е.) відображено чіткий портрет лікаря: «Він повинен мати чисте, 

співчутливе серце, правдивий характер, спокійний темперамент, вирізнятися 

великою поміркованістю і порядністю, постійним прагненням робити 

добро». Визначний представник середньовічної медицини арабський філософ 

і лікар Авіценна (ІХ – Х ст.) у своїй праці «Канон лікарської науки» пише 

про те, що лікар має володіти очима сокола, руками дівчини, мудрістю змії і 

серцем лева [62]. 

Філософ і лікар Гіппократ моральні засади медика визначав так: 

«Нехай він буде за вдачею прекрасним і добрим, значним та 

людинолюбним».  Основні морально-етичні норми медичної професії 

Гіппократ сформулював у своїй «Клятві», яка справила найбільший вплив на 

формування морально-етичної культури медичного працівника і не втратила 

своєї актуальності й сьогодні. ЇЇ основні положення: заборона на заподіяння 

шкоди хворому; повага до життя; повага до особистості хворого; лікарська 

таємниця; повага до вчителів та учнів; повага до професії. 

 Вивченням сукупності поведінкових принципів та моральних  норм 

поведінки медичного працівника в процесі виконання професійних 

обов’язків займається деонтологія. Основні принципи медичної деонтології 

відображені в низці міжнародних документів, а саме: Загальній декларації 

прав людини (1948 р.), Міжнародному кодексі медичної етики (1948), 

Етичному кодексі лікаря України (2009 р.) та ін.  

Вагомий вклад у розвиток деонтології та етики внесли видатні вчені 

сучасності Н. Сокольський, О. Михайленко, Г. Степанівська. Виокремленням 
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понять «медична етика» та «медична деонтологія»  займалися науковці         

Т. Аболіна, І. Керимов, О. Ковальова, Н. Крилова, С. Левенець,                       

С. Острополець, І. Силуянова, П. Тищенко, Б. Юдин та інші. 

 Аналіз наукових джерел  надає можливість стверджувати, що 

медична етика та медична деонтологія поняття не тотожні; медичні 

деонтологія є частиною медичної етики. 

Ми розділяємо думку Н. Крилової, яка відзначає, що деонтологія – це 

вчення про юридичні, професійні та моральні обов’язки, правила поведінки 

медичного працівника головним чином стосовно хворого[35, с. 29]. 

Дослідник О.Ковальова говорить, що медична деонтологія – це 

суміжна з етикою та медичною дисципліною галузь медичної етики, що має 

свою специфіку; учення про моральний обов’язок, етичні обов’язки й етичні 

норми поведінки медичного персоналу, що забезпечують оптимальну якість і 

результативність його роботи з відновлення та збереження здоров'я 

людей[32, с. 7]. 

Інтерес до деонтології як науки постійно зростає, адже ця тема є 

невичерпною. Кожен в суспільстві розуміє, що до пацієнта, хворого треба 

ставитися з повагою, добротою, розумінням, душевною теплотою.                  

Б. Углов зазначає: «Якщо лікар, або медична сестра порушують це суспільне 

правило, то так діється не тому, що вони не знають цього, а внаслідок того, 

що  у них відсутнє покликання до медичної професії, а також розуміння 

психології хворого» [77, с. 104]. 

Науковці С. Гуревич, А.  Смольняков [20, с. 3-16]виділяють вісім 

основних принципів медичної етики: 

1. гуманне ставлення до хворого; 

2. не брати участі в діях проти здоров'я хворого; 

3. надання допомоги всім, хто її потребує, незалежно від расової, 

політичної і релігійної приналежності; 
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4. солідарність усіх лікарів у повазі гідності людей, їх боротьбі за 

мир; 

5. збереження лікарської таємниці; 

6. участь в охороні життя людей від тих  чи інших ексцесів, що 

загрожують їм; 

7. недопущення експериментів над людьми; 

8. утримання від вчинків, які можуть принизити гідність професії 

лікаря. 

Розкриття питання прояву норм професійно-етичної культури 

майбутніх медичних працівників виходить з того, що медик, як представник 

професійної спільноти, не може бути вільним від виконання певних правил 

етики та моралі, що формуються вже під час навчання у медичному коледжі, 

впроваджуються протягом всього періоду професійної діяльності,  і є 

необхідною умовою формування професійної позиції.  

Психологічні особливості, норми й правила професійної етики 

медичного працівника відображаються в його особистісній позиції, а 

ефективність самореалізації особистості в процесі професійного становлення 

визначається формами та методами навчальної діяльності та підвищення 

кваліфікації в процесі неперервної освіти. Особистість як етичний феномен є 

змістом, центром і єдністю актів, інтенціонально спрямованих на інші 

особистості. Категорія особистості відображає аспект внутрішнього світу 

людини, що характеризується унікальністю та відкритістю, реалізується в 

самопізнанні та самостворенні людини та об'єктивізується в предметах 

культури [70,  с. 45-46]. 

Окрім морально-етичних особистісних якостей медичний працівник 

повинен мати належну фахову підготовку,  вміти оцінювати власні 

професійні можливості і ризики; водночас повинен бути ініціативним, 

відповідальним, цілеспрямованим. В медичній професійній діяльності 

важливими є такі якості особистості, як: особиста привабливість, 
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комунікабельність, уважність, толерантність,  ввічливість, повага до  

оточуючих, уміння завоювати довіру. Саме реалізація цих професійних рис 

сприятиме формуванню високого рівня професійно-етичної культури 

медичного працівника зі сформованою професійною позицією.  

За визначенням науковця Ю. Колісник-Гуменюк, професійно-етична 

культура медичних працівників – сукупність моральних цінностей та 

етичних норм, які стали внутрішніми особистісними переконаннями і 

спрямовують професійну діяльність медиків на формування й відтворення 

морально-етичних вимого суспільства. Вона наповнює професійними 

змістом процеси діяльності і посилює загальнокультурну спрямованість, 

відображаючи досягнутий у ній рівень майстерності  й формуючи 

відповідальне ставлення до праці [34, с. 35]. 

Останніми роками роль середнього медичного персоналу зростає. 

Якщо раніше основними функціями медичної сестри були догляд за хворим 

та виконання призначень лікаря, то сьогодні медичні сестри, фельдшери 

працюють зі складною медичною технікою, що вимагає високої кваліфікації 

знань та постійного професійного самовдосконалення. Високий рівень 

професійних знань та вмінь, точність у виконанні призначень, а також 

високий рівень професійно-етичної культури – тактовність, людяність, 

уважність, самовладання, чуйність – якості, які є вкрай необхідними 

сучасному медичному працівнику. Проте надзвичайно важливим 

залишається спілкування з хворим. Медичний працівник повинен намагатися 

забезпечити хворому оптимістичний настрій, впевненість у швидкому 

одужанні.На даному етапі важливого значення набуває культура спілкування 

медичного працівника як невід’ємна частина професійно-етичної культури 

медика [31]. 

Ще з давньої народної медицини люди завжди вірили у магічну силу 

слова.  Єгипетський папірус Еберса (XVI ст. до н.е.) хворого повчає: 

«Заклинання благотворні у супроводі ліків, а ліки благотворні у супроводі 



146 

 

заклинань». Згодом  слово стало самостійним засобом профілактики і 

лікування різноманітних захворювань. Слово медичного працівника є 

свідченням його милосердя, чуйності, професійно-етичної культури й 

освіченості. Неприпустимим для медичного працівника є нетерпимість, 

роздратованість, неповага, грубість, звичка переривати співрозмовника, 

критикувати його або сперечатися з ним. 

Без оптимального душевного спілкування  діяльність медичного 

працівника навіть високої кваліфікації може не дати потрібного результату. 

Окрім знання професійної термінології, медичний працівник повинен 

володіти культурою ведення діалогу, полілогу, володіти прийомами 

написання та виголошення промови, вміти вести та підтримувати ділову 

розмову [38]. 

Значення культури мовлення, як елементу професійно-етичної 

культури медичного працівника, важко переоцінити. Формування культури 

мовлення майбутніх медичних працівників, як представників медичної 

спільноти, розпочинається під час навчання у медичному коледжі. Основи 

професійного спілкування закладаються під час вивчення студентами  

дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Однак слід 

зазначити, що лише даний курс не може забезпечити повноцінну мовну 

підготовку майбутніх медичних працівників. На даному етапі становлення 

фахівця важливого значення набуває міждисциплінарна інтеграція зусиль 

викладачів гуманітарних та фахових дисциплін, які мають теж великий 

комунікативний потенціал. Формування культури мовлення медиків повинно 

відбуватися на системній основі, із застосуванням інноваційних, особистісно-

зорієнтованих технологій навчання. 

Не можна не погодитися з думкою О. Уваркіної, що «професійна 

освіта молодої людини не може бути завершеною без сформованої культури 

мови, мистецтва мовлення, етики комунікативної поведінки, високих 

моральних якостей та гуманістичного світогляду»[76, с.29]. 
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Навчальна діяльність повинна забезпечити студентів не тільки 

базовим рівнем знань, а й сприяти розвиненню компетентностей, що 

забезпечуватиму сталий розвиток особистості та її професійне зростання. 

Чільне місце в цьому ракурсі належить формуванню комунікаційних 

компетентностей, вмінню спілкуватися. Саме під час навчання в медичному 

коледжі необхідно закладати основи фахового мовлення майбутнього 

медика, яке є необхідним у подальшій професійній діяльності. 

Н. Тоцька зазначає: «Науково-технічний прогрес, перебудова 

соціально-економічної та політичної системи в країні вимагають від фахівців 

не тільки знання свого фаху, а й високого рівня володіння професійним 

мовленням[75, с. 6]. 

«Знання мови професії, –  вказує  В. Михайлюк, –  підвищує 

ефективність праці, продуктивність виробництва, допомагає краще 

орієнтуватися в безпосередніх ділових відносинах»[45, с. 33]. 

Проблема формування українського професійного мовлення в 

українській науці порівняно нова. Вона була предметом досліджень                

Л. Барановської, Г. Берегової, Л. Головатої, Н. Костриці, В. Момота,              

Т. Окуневич, В. Полторацької, Л. Романової, Н. Тоцької, О. Штепи,               

С. Шумовецької. 

Аналіз науково-методичної літератури надає змогу визначити 

професійне мовлення майбутніх медичних працівників як систему, що 

забезпечує володіння нормами літературної мови, фаховою термінологією, 

вибором стилів мовлення відповідно до ситуації спілкування. Таким чином,   

культура мовлення – це вищий рівень професійного мовлення, як 

структурний елемент професійно-етичної культури медиків. 

«Професійна підготовка медиків ХХІ ст. неможлива без професійної 

культури, яка, в свою чергу, потребує розвитку особистості: рівня загальної 

культури, вміння спілкуватися з різними категоріями людей», - відзначає       

М. Бобак[10, с. 49 ]. 
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Як зазначає О. Пиріг, на сьогодні немає іншої професії, яка б вимагала 

такого інтимно-проникливого контакту, такої духовної та душевної 

близькості фахівця з людиною, як професія лікаря, яка передбачає прямий 

контакт з людиною як особистістю – коли наслідком такого контакту є не 

реалізація формальної послуги, а духовно-емоційний ті пізнавальний зв'язок. 

Вона вміщує не тільки високий рівень професійних знань, а й вимагає ще 

чогось, того, що в деяких випадках навіть перевищує значення професійної 

підготовки. Це здатність співчувати, глибоке бажання допомогти й 

полегшити страждання;  вміння в кожному пацієнтові розпізнати 

індивідуальність його емоційного складу, характеру, звичок, які нерідко не 

усвідомлені навіть самим хворим[48, с. 7]. 

Водночас, можна стверджувати, що вимоги до професійного 

мовлення, як елементу професійно-етичної культури, є досить близькими,  як 

для лікарів, так і для середнього медичного персоналу. Від рівня 

сформованості професійного мовлення медичних працівників залежить 

характер стосунків між медиком і пацієнтом: довіра чи недовіра, емпатія, 

автентичність та ін. 

В контексті нашого наукового дослідження нами визначено основні 

якості, важливі у професійному спілкуванні медичного працівника з 

пацієнтом (Таблиця .2.2) 

Таблиця .2.2 

Якості, важливі у професійному спілкуванні  

медичного працівника з пацієнтом 

Конкретність  відмова від загальних та багатозначних 

зауважень; 

 вміння висловлювати думки послідовно, 

логічно; 

 однозначно відповідати на запитання 

пацієнтів. 
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Ініціативність  схильність до діяльної позиції у стосунках з 

пацієнтами; 

 готовність встановлювати контакт з різними 

соціальними групами людей; 

 готовність приймати рішення в будь-якій 

ситуації; 

 високий рівень особистої відповідальності. 

Автентичність  знання і прийняття себе; 

 вміння бути природнім у стосунках з 

пацієнтом; 

 бачення себе у медичній професії, прагнення 

до самореалізації; 

 професійне самовизначення; 

 профілактика синдрому професійного 

вигорання. 

Емпатія  встановлення психологічного контакту з 

хворим; 

 уміння бачити світ очима іншої людини; 

 здатність зрозуміти внутрішній світ пацієнта;  

 доброзичливість та підтримка пацієнта; 

 повага, терпимість до кожного пацієнта; 

 сформовані комунікативні навички 

професійного спілкування, які допоможуть 

зрозуміти психоемоційний стан пацієнта; 

 вміння переконати пацієнта у професійній 

компетентності медичного працівника. 

Відкритість  вміти говорити правду; 

 демонстрація свого ставлення до проблеми 
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пацієнта; 

 вміння зберігати медичну таємницю. 

 

Структура мовленнєвої культури медичного працівника охоплює  

певну систему мовних знань, наявність мовних компетенцій, розвинену 

мовну свідомість, та, поряд із тим, важливими чинниками є морально-етичні 

якості медичного працівника, які безпосередньо впливають на рівень 

розвитку та становлення професійно-етичної культури. Виходячи з вище 

зазначеного, можна стверджувати, що без наявності мовної свідомості, без 

уважного ставлення мовця до власного мовлення не можна говорити про 

культуру мовлення фахівця, як структурного елементу професійно-етичної 

культури. Тільки свідоме ставлення особистості – майбутнього фахівця 

медичної галузі – до підвищення культури мовлення забезпечить професійне 

становлення фахівця в процесі формування професійної позиції. На даному 

етапі великого значення набуває мовне середовище, в якому знаходиться 

особистість. Таким чином, основи культури спілкування, закладені під час 

навчання у медичному коледжі, в подальшому повинні розвиватися, 

синтезуючи принципи медичної етики та деонтології, оскільки культура 

мовлення свідчить про високий загальнокультурний рівень медичного 

працівника. 

Враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, 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. 

Нами визначено структуру професійно-етичної культури медичних 

працівників, що знаходяться у постійній динаміці та інтеграції (Таблиця .2. 3) 
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Таблиця.2. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що професійно-етична культура постійно 

розвивається, маючи безпосередній вплив на характер професійної 

діяльності. Важливого значення  на етапі становлення медичного працівника 

набувають принципи морально-професійних якостей як прояву культури 

особистості. Працівники медичних закладів повинні володіти основами 

професійної етики та деонтології, правилами міжнародних етичних норм. В 

контексті нашого наукового дослідження відповідний рівень сформованості 

професійної позиції забезпечить  належний рівень професійно-етичної 
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культури медичного працівника, що в подальшому матиме позитивний вплив 

на професійний розвиток особистості [57, с. 152 - 153]. 

Професійно-етична культура, як умова формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників, є тим інтегративним утворенням, 

що забезпечує якість та ефективність професійної діяльності, яка заснована 

на принципах морально-етичних норм, професійно-моральних якостей та 

впроваджується в досвіді професійної діяльності.  

 

 

2.3. Демократичне виховуюче середовище освітнього закладу 

 

Як свідчать результати нашого дослідження, виховання у закладі 

фахової передвищої освіти, окрім організованої навчальної та позааудиторної 

діяльності, включає сукупність навчальних та виховних ситуацій, в яких 

відбувається професійний розвиток особистості. Заклад фахової передвищої 

освіти  розглядається нами як  виховуюче середовище професійного 

становлення студентської молоді, сприяючи набуттю нею базових 

громадянських та професійних здатностей. Однак, ознайомлення із системою 

виховної роботи закладу фахової передвищої освіти засвідчує, що значна 

частина студентів вважає рівень свого розвитку достатнім для забезпечення  

майбутніх професійних потреб[66]. Тому в процесі навчання в медичному 

коледжі важливого значення набуває активізація професійної позиції 

студентів-медиків шляхом  впливу на свідомість особистості, який можна 

здійснити через зміну системи відношень студента до процесу виховання. На 

даному етапі потрібен важель зовнішнього впливу, який стимулюватиме 

професійний розвиток студентів та сприятиме організації діяльності щодо 

професійного самовдосконалення. Саме таким важелем (педагогічною 

умовою), який сприятиме формуванню та розвитку професійних й 
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особистісних якостей майбутніх медичних працівників, нами визначено 

створення демократичного виховуючого середовища у медичному коледжі. 

 Отже, цілеспрямована взаємодія з різними соціальними інституціями 

щодо створення демократичного виховуючого середовища медичного 

коледжу, організація практики громадської діяльності студентів, опанування 

досвідом демократичних відносин і моделей професійно зорієнтованої  

поведінки визначено нами важливою умовою формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників. 

З метою більш конкретного визначення окремих понять пропонуємо 

вивчити тлумачення дефініцій «освітнє середовище», «виховне середовище».  

«Освітнє середовище»  –  складне, систематизоване явище, що займає 

одну з вирішальних позицій у теорії та методиці професійної освіти. На 

сьогоднішній день, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, 

сутність даного явища не розкрита повністю, так як  не сформована повністю 

сутнісна характеристика даного феномену. Не приділено належної уваги 

щодо проблеми впливу освітнього середовища на формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників. Для аналізу впливу освітнього 

середовища на формування професійної позиції майбутніх медиків 

пропонуємо розглянути це явище більш докладніше. 

Вивчення освітнього середовища здійснюється з точки зору розуміння 

сучасних процесів, що відбуваються під час реформування галузі освіти.  

Науковці А. Бондаревська, Є. Бондаревська,  В. Бочарова, Л. Буєва,                

Л. Виготський, О. Гукаленко,   А.  Данилюк, Е. Зеєр,  Т. Менг,   Л.  Новикова,  

А.  Петровський досліджували сучаснуконцепцію освітнього середовища.  

Ш. Амонашвілі, А. Анохін, А. Гельмонт, В. Семенов розглядали вплив 

середовища на формування особистості безпосередньо створенням 

педагогічного середовища. 
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В. Артеменко, А. Кух, Н. Морзе, С. Мякішев, В. Слободчиков,           

В. Ясвін та інші розглядали освітнє середовище, як засіб набуття 

різноманітних компетентностей фахівцями.  

Процеси створення освітнього середовища закладу вищої освіти  

окреслили науковці В. Іванова, Н. Калашнікова, А. Каташов,  О. Макагон,    

О. Ліннік, Л. Панченко, Л. Пікулева, В. Радул. 

Сучасні наукові дослідження найчастіше розглядають середовище як 

оточення людини: навколишнє середовище, соціальне середовище, життєве 

середовище тощо. У філософському енциклопедичному словнику [79, с. 

651]соціальне середовище визначається як суспільні, матеріальні та духовні 

умови існування, формування і діяльності людини, що її оточують. 

Великий тлумачний словник української мови визначає «середовище» 

як сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність якого-

небудь організму [14]. 

У словнику за редакцією С. Ожегова знаходимо трактування поняття 

«середовище», як заповнене просторово-наочне, природне і соціальне 

оточення людини, причому вказано, що  несприятливе оточення не дає 

можливості особистості для зростання та розвитку [74]. 

У педагогіку термін «середовище» був введений ще в епоху 

Просвітництва і розумівся як суспільні, матеріальні та духовні умови його 

існування, формування і діяльності, що оточували людину. У цьому значенні 

середовище розглядалося як: макросередовище, суспільно-економічна 

система в цілому (продуктивні сили, сукупність виробничих відносин і 

соціальних інститутів, свідомість, релігія і культура конкретного 

суспільства); мікросередовище як безпосереднє соціальне оточення людини 

(сім’я, колектив і групи різних рівнів) [84]. 

У вітчизняній педагогічній науці та психології термін «середовище» 

з’явився у минулому столітті, коли достатньо часто вживалися поняття 
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«педагогіка середовища» (С. Шацький), «середовище колективу»                  

(Л. Новікова), «навколишнє середовище» (А. Макаренко) [84]. 

А. Хуторський під поняттям «освітнє середовище» у контексті 

особистісно-орієнтованої освіти, визначає  характеристику зовнішнього 

змісту освіти, що містить у собі умови розвитку особистості[82]. 

Науковці Є. Белякова та І. Захарова визначають поняття «освітнє 

середовище» як складну систему, що синтезує інтелектуальні, культурні, 

програмно-методичні, організаційні  та технічні ресурси і забезпечує 

формування особистості  в її різноманітних проявах. При цьому управління 

освітнім середовищем опосередковано цільовими установками суспільства і 

суб’єктів освітнього процесу [7]. 

На думку В. Ясвіна, освітнє середовище – це система впливів і умов 

формування особистості, а також можливостей для її розвитку, що містяться 

в соціальному і просторово-предметному оточенні. Найчастіше, коли йдеться 

про освітнє середовище, мається на увазі конкретне оточення будь-якого 

навчального закладу [87, с. 88]. 

Нам імпонує думка науковців В. Козирєва, І. Шалаєва, А. Веряєва, які 

визначають освітнє середовище як сукупність установлених в освітньому  

процесі організаційно-педагогічних умов і факторів, а також 

міжособистісних відносин, що впливають на формування особистості із 

заданими якостями.[68]. Дослідники визначили, що освітнє середовище 

складається із сукупності матеріальних, просторово-предметних факторів, 

соціальних компонентів та міжособистісних відносин. Крім того, дослідники 

також встановили, що ці фактори взаємопов’язані, доповнюють один одного 

та здійснюють вплив на кожного суб’єкта освітнього середовища, тому під 

освітнім середовищем вони розуміють функціонування конкретного закладу 

освіти. 

Освітнє середовище можна визначити, як психолого-педагогічну 

реальність, яка містить спеціально організовані умови для формування 
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особистості, а також можливості для розвитку, включені в соціальне і 

просторово предметне оточення, сутністю якої є сукупність особистісних 

особливостей і специфіки взаємодії учасників освітнього процесу, 

особливості змісту освіти в єдності матеріально-предметного змісту і 

способу його засвоєння[41, с. 29]. 

Дослідження О. Артюхіної показали, що існує декілька типів освітніх 

середовищ, які необхідно розглядати як цілісне явище, оскільки вони 

одночасно, взаємно проникають і взаємодіють між собою, взаємозбагачують 

один одного: 

 середовище, що орієнтоване на створення умов для розвитку 

особистісних якостей: здоров’язберігаюче, культуротворче,  

естетично розвиваюче, середовище становлення морального 

досвіду, середовище розвитку і саморозвитку особистості та ін.; 

 середовище, що орієнтоване на створення умов для формування 

професійної спрямованості, тобто сукупності професійно 

значущих якостей, а отже мають професійно освітні функції: 

інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу, 

інформаційне, професійно-освітнє, віртуальне освітнє 

середовище та ін.; 

 середовище, що орієнтоване на професійний та особистий 

розвиток і саморозвиток усіх учасників освітнього процесу 

(середовище професійно-особистісного розвитку студентів) [2]. 

Актуальною в контексті нашого наукового дослідження є думка 

науковця Н. Горбунової, яка вважає, що освітнє середовище закладу вищої 

освіти можна розглядати як засіб пізнання, та фактор успішної соціально-

професійної адаптації майбутнього фахівця [18, с. 50 - 54]. 

Нам імпонує думка професора В.  Радула,  який зазначає, що уявлення 

про своє професійне майбутнє, вміння вибудовувати свій професійно-

освітній простір на різних етапах професійного становлення та готовність 
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реалізувати себе в ньому фактично є діагностованим результатом 

саморозвитку особистості в період професійної підготовки, формування 

відповідного виду професійно-освітнього простору, що має характер 

розвивального [60, с. 18 - 22]. 

Поділяємо думку науковця Б. Бім-Бада, що розглядає освітнє 

середовище як важливий принцип педагогіки навчання й виховання через 

особливий устрій медичного закладу і організацію оточення тих, хто, 

взаємодіючи з цим оточенням, одержує освіту. Як відомо, особистість 

змінюється в середовищі і за допомогою лише середовища, тому, як 

відзначає вчений, саме «самостійна взаємодія людини із середовищем, до 

якого заздалегідь закладена необхідність правильного мислення, - от що дає 

міцну і глибоку освіту» [8, с.28]. 

В ході проведеного аналізу науково-педагогічної літератури, можна 

зробити висновок, що освітнє середовище –  це система умов існування, 

формування і діяльності індивіда в процесі засвоєння ним певної системи 

знань, вмінь та навичок, оволодіння відповідними компетентностями. 

Освітнє середовище є основою функціонування закладу фахової передвищої  

освіти, забезпечуючи умови для виховання та формування особистості в 

процесі її професійного розвитку. Водночас, освітнє середовище  має низку 

організаційних та навчальних умов та факторів, які сприяють саморозвитку 

студентів, мотивуючи до самореалізації у професійній діяльності. Таким 

чином, освітнє середовище медичного коледжу ми розглядаємо як 

багатосуб’єктне та багатопредметне утворення, що дає можливість 

цілеспрямовано впливати на розвиток особистості майбутнього медичного 

працівника із сформованою професійною позицією, забезпечуючи його 

готовність до професійної діяльності та професійної самореалізації протягом 

життя.[55, с.222 – 223].    

Водночас слід зазначити, що науковці В. Боденко, Ю. Мануйлов,       

А. Хуторський [79], розглядаючи поняття «освітнє середовище» як об’єкт 
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педагогічного дослідження, наголошують на нерозривності освітнього 

процесу і виховання. Ми розділяємо думку вище перелічених науковців, які 

під освітнім середовищем розуміють природне та штучно створене 

соціокультурне оточення людини, що включає зміст  і різні види засобів 

освіти, здатні забезпечувати продуктивну діяльність студента, слухача, 

управляючи процесом розвитку особистості за допомогою створення 

сприятливих для цього умов, до яких належать мотивація тих, хто 

навчається, особистість вихователя тощо. 

Вітчизняні науковці (Б. Ананьєв, Г. Костюк,                                                   

І. Шмальгаузен) розмежовують поняття «середовище» і «виховання» та 

розглядають іх у триєдиному аспекті: середовище, спадковість та виховання. 

Необхідною умовою навчання студента вищого закладу освіти є 

засвоєння ним змісту виховної діяльності, що сприяє формуванню 

особистості як фахівця на етапі професійного розвитку. «Спроби поставити 

навчальні заклади поза виховним процесом все більше суперечать 

педагогічній теорії  в освітній практиці. Адже  час навчання у вищому 

навчальному закладі – це період, коли особливо інтенсивно відбувається 

розвиток, виховання і становлення особистості студента, здійснюється його 

професійна підготовка»[58, с. 489]. 

Заклад фахової передвищої освіти є не тільки часткою виховного 

простору суспільства, а особливим виховним середовищем, що трансформує 

знання й культурні цінності. Виховне середовище медичного коледжу – 

складний багатокомпонентний феномен, під впливом якого формуються 

мотиви, цінності, установки особистості, її професійні якості як майбутнього 

медичного працівника. 

Елементи виховного середовища, їх сутнісні характеристики  

розглядаються у працях Є. Бачинської, Е. Бондаревської, Н. Боритко,                 

О. Веряєва, М. Громкової, С. Гершунського, Ю. Мануйлова, А. Мудрика,                 
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Л. Новикової, Д. Пащенка, К. Приходченко, Н. Селиванової,                                         

О. Хмельницької, В. Ясвіна та ін..  

Дефініція «виховне середовище» не характеризується  однозначністю 

трактування. У сучасних педагогічних дослідженнях  існує декілька варіантів 

визначення даного поняття. 

У дослідженні ми опираємося на визначення поняття «виховне 

середовище», наведене в «Енциклопедії освіти», - «середовище 

безпосереднього і опосередкованого впливу на дитину на мікрорівні, 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що створюють умови для 

життєдіяльності особистості, передачі їй суспільно-історичного досвіду 

людства і національної культури, впливає на формування її фізичних, 

психічних і соціально-адаптивних можливостей, процеси і повноту творчої 

самореалізації»[23, с. 95]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (В.Білоусова [9], А.Іоффе 

[27], Л.Лузіна [42], І. Лустенко, І. Осадчий, С.Подмазін [53], О.Сафронова 

[65]) дали змогу констатувати, що саме виховне середовище навчального 

закладу, взаємовідносини представників учнівської або студентської 

спільноти, громадянська культура її суб’єктів є важливими чинниками, які 

сприяють громадянському становленню молоді. 

Виховне середовище – частина освітнього середовища, освоєна 

вихователями та вихованцями; поле виховної діяльності, яке цілеспрямовано 

розвивається й перетворюється  [72].  

Ю.Мануйлов визначає виховне середовище як «частину середовища, у 

якій панує певний педагогічно сформований спосіб життя»[43]. 

Виховне середовище ВНЗ, як зауважує О. Хмельницька, - динамічна, 

багаторівнева, соціально-педагогічна система, що об’єднує підсистему 

особистісно-професійного розвитку; підсистему інституційну, що зберігає 

спадкоємність традицій, культурних, національних, регіональних 
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особливостей, які надають випереджаючий характер освітньо-виховному 

простору [80, с. 193]. 

Основними напрямами виховної роботи у закладі вищої освіти  є              

[39, с. 123]:«… формування наукового світогляду; громадянське та 

патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-

естетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання; професійне 

виховання, які реалізуються в навчальних закладах у процесі навчання та 

позааудиторної діяльності студента, «виховання переконаності, професійної 

спрямованості, розвитку необхідних соціалізувальних ознак і якостей; 

удосконалення особистісних ціннісних якостей, набуття досвіду; виховання 

обов’язку і відповідальності за визначення майбутньої соціальної ролі; 

зростання особистісних критеріїв у сфері освітньо-виховної діяльності; 

самовиховання студентства у формуванні рис, якостей, досвіду, необхідних 

для майбутнього соціального буття; формування готовності до подальшої 

практичної соціальної діяльності». 

Основною метою виховного середовища у закладі фахової передвищої  

освіти є професійний розвиток студентів, адже чим більше студент 

використовує можливості освітнього та виховного середовища, тим 

активніше відбувається його професійне становлення в процесі формування 

професійної позиції. Таким чином, вважатимемо, що виховне середовище, 

яке  є компонентом освітнього середовища, – це складне багатовимірне 

утворення з педагогічно-виховних чинників і умов, у яких відбувається 

особистісний та професійний розвиток майбутнього медика, забезпечуються 

активні виховні процеси. Водночас, саме виховне середовище закладу вищої 

освіти, взаємовідносини представників студентської спільноти, громадянська 

та професійна культура її суб’єктів є важливими чинниками, які сприяють не 

тільки  громадянському та професійному становленню студентської молоді, а 

забезпечують створення демократичного виховного середовища, яке 

сприятиме формуванню професійної позиції [55,  с. 223]. 
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З іншого боку, як показує наш досвід, практика стосунків у 

студентському середовищі  – найважча область змін. Серед причин, які 

мають суттєвий вплив на ефективність формування громадянських 

здатностей, професійних якостей та моделей поведінки, на думку 

студентської молоді, — відсутність можливостей реальної участі у діяльності 

закладу освіти, участь в керівництві його справами, соціальній практиці. В 

даному аспекті нами встановлено суттєві  недоліки організації студентського 

самоврядування: нерозробленість нормативної бази для забезпечення його 

діяльності; відносно низький рівень мотивації та підготовленості студентів 

до свідомої участі в органах студентського самоврядування; консервативне 

ставлення педагогічного колективу, що перешкоджає прояву студентських 

ініціатив. Таким чином, можемо зазначити, що однією з умов формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників є створення 

демократичного виховуючого середовища закладу освіти, забезпечення 

ефективної діяльності органів студентського самоврядування.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок що створення 

відповідних умов для участі студентів  в активних формах громадського 

життя є необхідною умовою формування професійної позиції. Важливого 

значення на даному етапі набуває  визнання студентства рівноправними 

суб’єктами студентського життя і потенційним ресурсом розвитку закладу 

освіти, суспільства; пошук ефективних форм і механізмів виховання у цьому 

напрямку є суспільно-педагогічною потребою, а також важливим 

структурним компонентом формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. 

Ознайомлення із науковими працями [49; 64; 71] з проблеми 

дослідження дало змогу визначити основні принципи, на яких має базуватися 

організація демократичного виховуючого середовища: пріоритет прав 

особистості; демократизація управління навчальним закладом, підвищення 

рівня  його педагогічного потенціалу, забезпечення широкої участі 



162 

 

студентської спільноти в його управлінні, створення можливостей для 

широкої громадянської практики студентської молоді в процесі прийняття 

рішення; перетворення закладу освіти  у відкриту спільноту для місцевої 

громади; створення у ньому середовища конструктивного спілкування, 

діалогу учасників виховного процесу. 

В процесі наукового дослідження, нами реалізовано науковий  підхід, 

що  співвідноситься із призначенням закладу фахової передвищої освіти  як 

відкритої демократичної інституції у забезпеченні соціальної взаємодії, 

співпраці, професійного розвитку студентів, спрямованого на формування 

демократичного виховуючого середовища медичного коледжу; залучення 

всіх суб’єктів виховної системи та її виховуючої складової, як такої, що 

виховує та  сприяє вихованню демократично свідомої, професійно 

спрямованої особистості в напрямку формування професійно свідомої 

особистості. 

У контексті формування демократичного виховуючого середовища 

вищого навчального закладу важливе місце має проблема психологічного 

клімату, відносин, що складаються між студентами у молодіжній спільноті та 

за її межами, налагодження психологічного контакту у взаємодії студентів із 

викладачами, батьками, громадськістю. На думку І.Зімньої, важливим у 

взаємодії є психологічний контакт як спільність психічного стану, що 

викликає взаєморозуміння у спільній діяльності, зумовленій взаємною 

зацікавленістю і довірою сторін взаємодії [25, с. 403]. За нашим висновком, 

контакт як умова і наслідок виховної взаємодії його суб’єктів підвищує 

ефективність та результативність виховного процесу загалом.  

Водночас, як показує практичний досвід, впровадження демократичних 

змін відбувається більш інтенсивно у тих закладах освіти, які  створили 

команду однодумців, визначаючи стратегії та формулюючи завдання своєї 

діяльності та несучи відповідальність в процесі демократизації освітнього 

середовища. Нами встановлено, що спілкування у групі однолітків є 
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провідним видом діяльності для студентської молоді. У цьому контексті 

М.Савчин зазначає, що група однолітків, рівних за соціальним статусом 

суб’єктів виховного процесу, є життєво необхідним соціальним 

мікросередовищем для учнів, де виникає емоційний контакт і розуміння, 

задовольняються потреби щодо інформації, можливість утверджувати своє 

“Я” шляхом демонстрації особистісних якостей у певній діяльності [64, с. 

74].  

Отже, можна стверджувати, що процес створення демократичного 

виховуючого середовища закладу фахової передвищої освіти представляє 

складну динамічну систему зв’язків, яка реалізує взаємодію студента і 

викладача як на  міжособистісному рівні, так і на  рівні студентського 

колективу; взаємодію студентів закладу фахової передвищої освіти, 

педагогічного колективу, батьківської спільноти на загальноколеджному 

рівні. Кожен із зазначених вище рівнів має свою структуру, яка визначає 

характер спільної взаємодії та виявляється у співпраці, що спрямована на 

досягнення мети нашого наукового дослідження — формування професійної 

позиції майбутніх медичних працівників. 

Актуальним для нашого дослідження є характеристика В.Швеммер 

культурно-освітнього середовища виховної системи як доцільно 

організованої в інтересах особистості її громадянської культури, спільної 

діяльності, взаємодії дітей та дорослих в умовах організованої діяльності 

[83]. Цим регламентом можна зробити висновок, що демократична культура 

студентської громади забезпечує умови, що  сприяють професійному 

становленню підростаючого покоління на засадах демократичного 

суспільства. У свою чергу, виховна система закладу вищої освіти  взаємодіє з 

підсистемами «студент» і «громадськість». Загалом усі ці зв’язки 

проектуються на виховний процес, виявляючись у відносинах суб’єктів 

виховної системи, їхній мотивації та готовності опановувати досвідом 

демократичних відносин і врядування. 
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Спрямованість системи виховання визначається характером ставлення 

до особистості, яке переважає у тій чи іншій виховній системі. У цьому 

контексті О. Коберник зазначає, що «…педагогічна система може базуватись 

як на безпосередньому впливі за допомогою застосування вимог, заохочень і 

покарань до вихованця, так і на опосередкованому, через організацію 

розвивальної взаємодії між вихованцями та іншими учасниками виховного 

процесу з використанням учнівського самоврядування, утвердження форм 

безпосередньої демократії» [33, с. 23]. 

Отже, культура суб’єктів виховної системи, потреби, мотиви та цінності  

мають суттєвий вплив на зміст громадянського виховання у закладі освіти. 

Саме тому нами акцентувалася увага на вихованні культури відносин усіх 

рівнів освітнього середовища  закладу фахової передвищої освіти, їх 

взаємодії як невід’ємної умови формування демократичного виховуючого 

середовища медичного коледжу. Зокрема, необхідно побудувати культуру 

відносин на основі принципів поваги до особистості, її індивідуальності, 

гідності та толерантності в процесі виконання  громадянських обов’язків.  

В процесі наукового дослідження встановлено, що суспільно-корисна 

діяльність, яка базується на співпраці суб’єктів виховної системи закладу 

фахової передвищої освіти (студентської молоді, педагогічного колективу, 

батьківської спільноти), сприяє  формуванню  демократичного виховуючого 

середовища, забезпечуючи саморозвиток, самореалізацію, самовиховання 

особистості. Слушною є позиція Л.Лузіної, яка визначає співпрацю у процесі 

виховання спільним пошуком ціннісних основ, смислів, цілей, змісту 

методів, форм, засобів цієї діяльності і критеріїв оцінки її результатів [42, с. 

5].Така співпраця набуває особливого значення в період професійного 

становлення особистості, а саме під час навчання у закладі фахової 

передвищої освіти. Як нами вже було зазначено, сфера професійної 

діяльності майбутнього медичного працівника потребує окрім відповідних 

професійних знань та практичних навичок,  особливого рівня професійно-
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етичної культури. Саме цілеспрямована взаємодія з різними соціальними 

інституціями, шляхом залучення до суспільно-корисної діяльності, 

забезпечить створення  демократичного виховуючого середовища медичного 

коледжу. Тому важливим при побудові системі виховної роботи коледжу є 

врахування усіх напрямків громадянського виховання в реалізації 

різноманітних форм співпраці з громадськими та волонтерськими 

організаціями, лікувальними закладами та установами, центрами соціальної 

реабілітації, які безпосередньо займаються наданням медичної та соціальної 

допомоги населенню.  Співпраця вищевказаних соціальних інституцій   

забезпечуватиме формування мотивації щодо оволодіння медичною 

професією студентів початкових курсів, професійний розвиток та професійне 

становлення   студентів-випускників; водночас сприятиме налагодженню 

співпраці коледжу з громадою, що характеризуватиме заклад фахової 

передвищої освіти як відкриту виховну систему щодо створення 

демократичного виховуючого середовища [55, с. 223]. 

Враховуючи взаємовплив різних соціальних чинників у процесі 

формування професійної позиції майбутнього медичного працівника, нами 

визначено такі завдання формування демократичного виховуючого 

середовища медичного колежу: сприяння розвитку студентської громади 

через зміцнення зв’язків учасників освітнього процесу у спільній соціальній 

діяльності; стимулювання студентського лідерства; зміцнення та розвиток 

студентського самоврядування; сприяння зростанню ролі навчального 

закладу в житті місцевої громади. У ході дослідження встановлено, що 

важливим елементом демократичного виховуючого середовища медичного 

коледжу є організація спільних справ студентської спільноти: соціальні 

проекти, такі, як: «Стань студентом на один день», «Акція милосердя», 

«Місто професій», «Волонтерство – справа всіх і кожного»; звіти органів 

студентського самоврядування перед громадськістю; створення та 

функціонування студентських ЗМІ; волонтерська діяльність; вибори органів 
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студентського самоврядування; участь в роботі Молодіжного парламенту 

області; дні відкритих дверей; громадські вітальні; практичні заняття з 

лідерами учнівських молодіжних організацій; табори літнього відпочинку, 

історико-культурологічні експедиції, професійні конкурси тощо. Як свідчить 

досвід, студентська молодь була активним учасником організації таких 

заходів, залучаючись до їх планування і підготовки (створення оргкомітетів, 

розподіл обов’язків). Наші спостереження показують, що залучення 

студентів перших – четвертих курсів  до організації виховних ситуацій 

вибору та прийняття рішення у структурах студентського самоврядування, 

взаємодія різновікових груп сприяли розвитку базових громадянських 

здатностей та розвитку відчуття особистої відповідальності, які є 

необхідними в подальшій професійній діяльності [55, с. 224]. 

Таким чином, медичний коледж розглядаємо як місце широкої 

демократичної взаємодії усіх рівнів та суб’єктів освітнього процесу на основі 

соціального партнерства. Водночас, зазначаємо, що діяльність сучасного 

медичного коледжу щодо створення демократичного виховуючого 

середовища  повинна відповідати наступним вимогам: забезпечення 

професійного розвитку особистості; сприяння професійній самореалізації 

студентів та вміння навчатися протягом життя; формування засад 

професійно-етичної культури майбутніх медиків; формування моделі 

професійної поведінки студентів; визначення перспектив розвитку закладу 

освіти; формування позитивного іміджу навчального закладу та його 

конкурентоздатності. Отже, в процесі розвитку свідомої особистості, яка 

прагне до професійного вдосконалення,  демократичне виховуюче 

середовище медичного коледжу розглядаємо як сукупність соціально-

психологічних та  духовно-моральних умов життєдіяльності. Саме 

вищевказана взаємодія забезпечує, на наш погляд, професійне становлення і 

професійний розвиток майбутніх медичних працівників, в основі якого 

лежить сукупність виховних, розвиваючих факторів, що забезпечують 
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формування професійної позиції. В ході проведеної наукової роботи, нами 

було визначено ряд факторів, які мають суттєве значення та повинні бути 

враховані при створенні демократичного виховуючого середовища сучасного 

медичного коледжу: 

 демократизація освітнього процесу; 

 цілеспрямована співпраця закладу фахової передвищої освіти  із 

соціальними інституціями; 

 забезпеченість інформацією; 

 комфортність та зручність освітнього середовища; 

 забезпеченість засобами організації навчання, виховання та 

професійного становлення; 

 відповідальність закладу освіти  за підготовку 

конкурентоздатного фахівця сучасної медицини, професіонально 

свідомої особистості із сформованою професійною позицією; 

 формування високого рівня професійно-етичної культури 

майбутніх медичних працівників [55, с. 224]. 

Взаємодія даних факторів та їх сукупність  створюють  сприятливі 

умови  щодо формування особистісних та ціннісних мотивів і установок  для 

здобуття професійних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для 

професійного становлення особистості [55, с. 224]. 

На підставі вищезазначеного нами встановлено, що заклад фахової 

передвищої освіти має  значний виховний потенціал, і повинен бути 

організований таким чином, щоб усі  суб’єкти студентської спільноти могли 

отримати реальний практичний  досвід демократичних відносин. У 

демократичному  виховуючому середовищі освітній процес характеризується 

культурою відносин, що ґрунтується на принципах поваги до особистості й 

гідності незалежно від віку, статі, статусу;  поваги до прав людини та їх 

обов’язків перед громадою. Встановлено, що створення умов участі органів 

студентського самоврядування у процесах прийняття рішень щодо діяльності 
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закладу освіти, залучення їх до відповідальності щодо прийнятих рішень,  є 

показниками демократичного виховуючого  середовища закладу фахової 

передвищої освіти. 

У ході дослідної роботи обґрунтовано, що цілеспрямована взаємодія з 

різними соціальними інституціями є невід’ємним елементом створення 

демократичного виховуючого  середовища медичного коледжу. Суспільно-

корисна колективна професійна діяльність студентської молоді, 

педагогічного колективу та батьківської спільноти у процесі професійного 

становлення особистості впливає на розвиток неформальних контактів та 

партнерства різновікових груп, створюючи ефективні умови для формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників. Таким чином, можна 

стверджувати, що сукупність педагогічних можливостей демократичного 

виховуючого середовища медичного коледжу відіграє значну роль у 

створенні такого освітнього середовища, яке забезпечуватиме  розвиток  

гармонійно розвинутої особистості, що володіє необхідним комплексом 

професійних компетентностей, вихована на засадах демократичного 

суспільства, має відповідний рівень професійно-етичної культури та 

сформовану професійну позицію. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

Розглядаючи реалізацію педагогічних умов в контексті нашого 

дослідження, категорію «умови» визначено як складову будь-якого процесу, 

зокрема і процесу формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників в процесі фахової підготовки у медичному коледжі. Окреслено 

проблематику та суперечності проблеми формування професійної позиції 

майбутніх медиків з метою актуалізації її першочергових завдань в нових 

умовах.  
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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 методичної грамотності встановлено основні  напрями побудови 

траєкторії розвитку професійного становлення студенті-медиків: гуманізації, 

демократизації, особистісно орієнтованої системи освіти. 

Конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків 

на основі методичної грамотності визначається багатьма принципами : 

пріоритетності фундаментальної підготовки, професійної спрямованості 

освітнього процесу, єдності навчальної та практичної  підготовки майбутніх 

медиків. Враховуючи стрімкий інформаційний розвиток суспільства, 

розглянуто формування професійної позиції на засадах компетентнісного 

підходу,  в якому пріоритетним є не накопичення знань та умінь, а 

формування здатності навчатися, розвиватися, бути самостійним суб’єктом 

діяльності, що вимагає від особистості гнучкості й мобільності її позиції. 

Встановлено, що суть освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу 

зводиться до створення педагогічних умов, які можуть привести до 

формування певної компетенції; даний підхід визначено практичною 

спрямованістю результатів навчання. 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 
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процес і результат   взаємопов’язаних системних перетворень  особистості 

майбутнього медика – професіогенез. Крім того, визначено основні 

психологічні чинники становлення професійної «Я - концепції» студентів 

медичних коледжів. 

В сучасних умовах реформування медичної галузі, актуалізується 

проблема якісної підготовки фахівців медичної галузі з відповідним рівнем 

професіоналізму. Невід’ємним складником  професійної позиції майбутнього 

медичного працівника, показником його моральної та професійної зрілості є  

рівень професійно-етичної культури. Діяльність медичного працівника, окрім 

володіння фаховими компетентностями,  потребує  дотримання норм 

медичної етики та моралі, вимагає певного рівня професійної культури 

поведінки.В контексті нашого наукового дослідження нами визначено 

основні якості, важливі у професійному спілкуванні медичного працівника з 

пацієнтом: конкретність, ініціативність, автентичність, емпатія, відкритість. 

Крім того, 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. 

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 
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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: розроб-

лення змісту, форм і методів, їх упровадження у практику роботи коледжу; 

відповідальна громадянська участь студентської молоді в процесі організова-

ної суспільно-корисної  професійної діяльності; активізація соціального 

партнерства з місцевою громадою. 

Визначено, що підготовка студентської  молоді до професійної 

діяльності в демократичному суспільстві передбачає впровадження восвітній 

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 в освітньому закладі демократичного  виховуючого 

середовища. Встановлено, що освітній 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. 

Впровадження вище перелічених педагогічних умов в освітній процес 

сучасного медичного коледжу забезпечить ряд чинників, спрямованих на 

формування професійної позиції майбутніх студентів-медиків, а саме: 

 розвиток професійної свідомості студентів; 
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 підвищення рівня мотивації студентів до оволодіння медичною 

професією; 

 ставлення студентів до майбутньої професії; 

 прагнення до професійної самореалізації; 

 становлення професійно-етичної культури; 

 підвищення престижності професії медичного працівника в 

сучасному суспільстві; 

 підвищення соціального статусу медичного працівника в 

сучасному суспільстві; 

 ставлення до медичних працівників у сучасному суспільстві. 

Розглядаючи поняття педагогічних умов, ми дійшли висновку, що 

дослідження проблеми формування професійної позиції майбутніх медичних 

працівників є надто складним процесом, який вимагає обґрунтування 

інструментарію дослідження, його чіткої методики та обробки одержаних 

експериментальних даних, та, водночас, реалізації педагогічних умов у 

середовищі медичного коледжу. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ЩОДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Методична грамотність та професійна позиція 

 

Процесі реформування фахової передвищої освіти, який триває на 

сьогоднішній день, повинен забезпечити насамперед її доступність та 

динамічність. Стаття 29 Закону «Про фахову передвищу освіту» визначає 

основні завдання закладу фахової передвищої освіти: 1) забезпечення 

реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;  2) підготовка кадрів з 

фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, 

забезпечення якості фахової передвищої освіти; 3) провадження на високому 

рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової 

передвищої освіти за обраними ними спеціальностями…» [8]. 

Проблема підготовки медичних працівників обумовлена змінами у 

суспільстві і є важливою концепцією модернізації фахової передвищої 

освіти. Стрімкі зміни сьогодення вимагають від системи підготовки фахівців 

формування нових підходів. За яких, пріоритетним напрямком є особистість 

студента-медика, наслідком чого є актуалізація творчої особистості відносно 

майбутньої професії та формування у нього професійної компетенції [2, с.44 

– 54];  [3, С. 7 – 9];  [ 26, с. 281 – 285. ].  

Реальний стан підготовки медичних фахівців  засвідчує, що, на жаль, 

медична професійна освіта переживає кризові явища. Підготовка і 

післядипломна освіта медичних працівників в Україні не повною мірою 

відповідає рівню загальноєвропейських стандартів. Медичні сестри, 

фельдшери, акушерки та інші фахівці медичного персоналу не беруть 
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активної участі в розвитку своєї професії. Їхні професійні інтереси є 

вузькими, вони нездатні брати до уваги ситуацію соціальних змін.  [18, с. 14–

21]. 

Таким чином, формування та професійне становлення майбутніх 

медичних працівників відбувається в таких умовах реформування,  які 

вимагають впровадження нових підходів, орієнтирів та інтересів, потреб. В 

ході нашого наукового дослідження визначено провідну роль аксіологічного 

підходу у професійному становленні особистості. Аксіологічні компоненти є 

провідними елементами структури особистості і виконують регулюючу 

функцію у формуванні професійної позиції майбутніх медичних працівників. 

В процесі навчання у медичному коледжі у студентів формується система 

цінностей, від якої й буде залежати рівень сформованості професійної 

позиції. 

Адже нові умови розвитку суспільства вимагають від фахівців 

активної професійної позиції, яка б сприяла подальшому розвитку та 

професійної самореалізації майбутнього медичного працівника. Саме 

професійна позиція виступає одним із регуляторів соціальної поведінки, тому 

повинна забезпечити перспективу професійного розвитку та  відповідний 

рівень соціалізації особистості. 

При організації освітнього процесу для студентів закладів освіти 

медичного спрямування важливим є збереження принципу педагогічної 

співпраці у вирішенні проблем професійного та  особистісного становлення, 

їх взаємодії. В процесі професійної підготовки повинні формуватися  спільні 

цілі, завдання і порозуміння визначеної  проблеми. В ході навчання 

здійснюється обмін цінностями, досвідом і при цьому кожна сторона отримує 

певний крок розвитку. [5, с.11–16]; [13]. Педагогічна взаємодія на всіх рівнях 

освітнього процесу забезпечує формування професійної позиції, яка 

проявляється в особистій та професійній діяльності. 
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Визначення у теоретичній частині нашого дослідження важливості 

конструювання змісту професійного становлення майбутніх медиків на 

основі розвитку методичної грамотності стало  підґрунтям для перевірки 

ефективності педагогічних умов формування професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. Дослідно-експериментальну роботу щодо перевірки 

ефективності  впровадження визначених педагогічних умов формування 

професійної позиції майбутніх медиків організовано та проведено в три 

етапи: теоретичний, формувальний, підсумковий. 

В процесі  теоретичного етапу проведено ознайомлення зі 

спеціальною науковою літературою, осмислено проблему та її аспекти;   

визначено основні напрямки  дослідження; водночас, проведення вхідної  

діагностики студентів медичного коледжу надало можливість з’ясувати 

рівень навчально-методичного забезпечення реалізації окресленої проблеми 

дослідження. 

Формувальний етап реалізації педагогічних умов формування 

професійної позиції майбутніх медичних працівників забезпечив розвиток 

мотивації  та ціннісного ставлення до обраної професії,  сприяв  поглибленню 

знань студентів-медиків  про обрану  професію та її особливості. 

Проведення підсумкового етапу, використовуючи методи педагогічної 

діагностики,  надало можливість експериментально перевірити ефективність 

впровадження педагогічних умов щодо  сформованості рівня професійної 

позиції  студентів медичного коледжу та визначити подальші перспективи 

дослідження. 

Впровадження першої педагогічної умови –  конструювання змісту 

професійного становлення майбутніх медиків на основі розвитку методичної 

грамотності, – передбачало залучення студентів-медиків  до навчальної і 

практичної діяльності з формування професійної позиції у процесі фахової 

підготовки,  впроваджуючи принципи компетентнісного, аксіологічного 

підходу та особистісно орієнтованого навчання. З цією метою зміст 
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навчальних курсів доповнено інформацією про роль професійної позиції у 

становленні медичного працівника. Водночас нами проведено ряд тренінгів 

щодо вище окресленої проблеми, головною метою яких було не оцінювання 

висловлювань студентів чи стилю їхньої поведінки, а обмін думками, не 

провокуючи суперечок [27, с. 156]. 

В літературі, присвяченій тренінгам, виділяють їх безліч різновидів. 

Терміни «психологічних тренінг» та «соціально-психологічний тренінг» 

(СПТ) складно піддаються однозначному визначенню. В широкому розумінні 

СПТ – будь-яке активне соціально-психологічне навчання, що здійснюється з 

опорою на механізми групової взаємодії; практика психологічного впливу, 

заснована на активних методах групової роботи [1,6]. 

 Така діяльність забезпечила поступове вміння студентів працювати в 

групах, бути активними учасниками діалогів та дискусій. Проведення 

професійних тренінгів та семінарів є важливою частиною аналітичного етапу 

експерименту, особливо для студентів перших курсів, які ще не 

усвідомлюють основні цілі майбутньої професійної діяльності, а тільки 

проходять процес адаптації в навчальному закладі. Рушійною силою  даного 

процесу, в період адаптації студентів до навчання, становлення їх 

особистості як майбутнього фахівця сучасної медицини є протиріччя між 

уявними та реальними умовами професійної діяльності. 

Підготовка сучасного фахівця повинна бути спрямована на 

професійний саморозвиток особистості, формування в нього 

самоусвідомлення професійного розвитку та професійного 

самовдосконалення. Для успішного професійного становлення майбутніх 

медичних працівників нами вже було розроблено критерії та показники рівня 

сформованості професійної позиції (п. 1.3). Тож метою проведення 

професійних тренінгів та семінарів було створення умов для усвідомлення 

студентами свого професійного вибору та визначення шляхів професійного 

зростання.  
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Аналітичний етап наукового дослідження характеризувався 

насамперед засвоєнням учасниками знань про основні види професійної 

діяльності медичних працівників. Так, проведення тренінгів «Актуалізація 

професійно-особистісного  потенціалу» (додаток Б), «Внутрішні ресурси. 

Самопізнання» (додаток В), «Професійне Я» (додаток Г), «Мої цінності, мої 

цілі» (додатокґ), «Моє професійне кредо» (додаток Д), «Мотиваційна 

складова в професійній діяльності» (додаток Е), «Професійна кар’єра» 

(додаток Є)»[4; 14; 17; 19; 11; 23] надало можливість замислитися над 

цінностями обраної професії щодо її важливості в суспільстві, усвідомити 

високий рівень відповідальності медичних працівників, узгодити професійну 

Я-концепцію, проаналізувати власні професійні якості, сприяючи 

формуванню власних професійних можливостей. При проведенні тренінгів 

нами застосовано методи ціннісного аналізу та вибору осмислених 

цінностей, під час яких студенти мали можливість обговорювати переваги і 

недоліки професійної мотивації, аналізувати особистісні професійні цінності 

та здійснити осмислення їх значущості. Проведення цього етапу дослідження 

демонструє позитивну динаміку змін щодо рівня сформованості професійної 

позиції студентів, які навчаються на різних курсах. В ході діагностичного 

етапу в процесі проведення анкетування студентів першого – другого курсів 

«Умови ефективної професійної діяльності медичного працівника» 

(п.1.3.Таблиця 1.2.), нами встановлено, що кількість респондентів, які 

надавали перевагу тільки професійним знанням і навичкам, дорівнювала від 

32 %  до 37 %,  а роль особистих професійних якостей дорівнювала 7 %.  

Поряд із тим,  підсумковий етап експерименту, який проведено після 

впровадження тренінгових методик, що надало можливість осмислити власне 

професійне «Я», демонструє наступні зміни та результати опитування: 
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Таблиця 3.1 

Умови ефективної професійної діяльності медичного працівника 

 

Критерії оцінки діяльності 

медичного працівника 

Відповіді респондентів 

Професійні знання 30 % 

Рівень володіння професійними 

вміннями та навичками 

35 % 

Особисті професійні якості 12 % 

Результативність навчання 16 % 

Вміння використовувати  

професійний і новаторський досвід 

7 % 

Динаміка результатів даного дослідження доводить зміну ціннісних 

орієнтацій студентів-медиків щодо розвитку особистих професійних якостей 

та важливості вміння використовувати професійний і новаторський досвід 

[27, с. 157].       

Отже, особистість студента розвивається за умов наявності навчально-

професійної діяльності, а сам розвиток передбачає перехідний період від 

самовизначення до з’ясування специфіки професії, становлення образу         

«Я-професіонала». На думку дослідниці В. Семиченко «необхідно 

систематично проводити комплексні широкомасштабні дослідження для 

одержання достовірних даних про психологію сучасних студентів, тенденції 

змін, що відбуваються, проводити психологічну експертизу педагогічних 

інновацій, психологічну підготовку адміністративного і професорсько- 

викладацького складу усієї системи професійної освіти. Поза об’єктом 

вузівської підготовки залишається й особистісне становлення майбутніх 

фахівців. У цьому зв’язку цікавою є ідея, запропонована дослідницею щодо 

врахування ієрархії цінностей у процесі професійної підготовки, де 
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пріоритетним є розвиток особистості, а лише потім професіоналізація та 

спеціалізація [21]. 

Такі висновки дозволяють стверджувати, що застосування  

тренінгових технологій в процесі формування професійної позиції 

майбутнього медичного працівника сприяє усвідомленню студентами 

результатів власної навчальної діяльності як основи майбутнього 

професійного становлення; стимулює розвиток мотивації; впливає на 

формування системи цінностей медичної професії. 

В контексті нашого дослідження відзначимо важливість застосування 

технології особистісно орієнтованого навчання, яка спрямована на 

формування особистості, що прагне максимальної реалізації своїх 

можливостей, відкрита для сприйняття нових знань, здатна до професійного 

саморозвитку. Початковий етап оволодіння медичною професією 

розпочинається вивченням курсу професійно зорієнтованих дисциплін: 

«Анатомія та фізіологія», «Догляд за хворими», «Основи медсестринства». 

Таж важливою складовою на даному етапі є робота викладача, спрямована на 

ознайомлення студентів не лише з особливостями медичної професії, 

виконання медичних маніпуляцій тощо, а й розвиток ціннісно-мотиваційної 

сфери студентів щодо опанування навчального матеріалу, його подальшого 

аналізу, структурування  та самоосмислення. З цією метою нами було 

розроблено наскрізну тематику інформаційних блоків про професію 

медичного працівника й проблему формування професійної позиції як спосіб 

самореалізації у професійній діяльності на теми:«Розвиток медичної освіти в 

Україні», «Історія розвитку медицини», «Медицина – це покликання душі», 

«Милосердя – справа всіх і кожного», «Медицина: особистісний і 

професійний аспекти»; «Медичні постаті: від історії до сучасності»; 

«Професія медика – найгуманніша в світі», які було впроваджено до 

основного циклу навчальних дисциплін. Включення даних тематичних 

блоків  в цикл суспільно-гуманітарних та професійно зорієнтованих 
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дисциплін сприяло поширенню інформації про важливу роль медичного 

працівника у сучасному суспільстві, заохочувало студентів до опанування 

обраною професією, забезпечуючи формування ціннісно-мотиваційної 

сфери. Особливості цього етапу характеризувалися насамперед тим, що це 

було перше знайомство з медичною  професією крізь призму навчальних 

дисциплін. На цьому етапі важлива роль викладача, який, створюючи 

атмосферу довіри,  забезпечував активізацію студентів, залучав до дискусії, 

надаючи можливість кожному студенту бути активним співрозмовником. 

Для студентів випускних курсів, освітня програма яких 

характеризується переважно вивченням клінічних дисциплін,  тематика 

інформаційних блоків була зорієнтована не тільки на розвиток пізнавальної 

сфери, а сприяла насамперед створенню умов професійного становлення 

майбутнього фахівця, збагачення уявлень студентів про професійну позицію 

медичного працівника та її місце у майбутній професійній діяльності. Цьому 

сприяли такі  розроблені тематичо-інформаційні блоки: «Історія медицини в 

обличчях»; «Є. Й. Мухін – засновник фельдшерсько-акушерської школи на 

Єлисаветградщині»; «Моє покликання - медицина»; «Медик – найгуманніша 

професія в світі»; «Медичні династії»; «Медичний працівник: випробування 

чи покликання?»; «Медицина та психологія»; «Професіоналізм медичного 

працівника»; «Професійний саморозвиток та самовдосконалення»; 

«Професійна позиція медика». Впровадження даних блоків сприяло 

осмисленню студентами зробленого професійного вибору; формуванню 

ціннісного ставлення до обраної професії, до позиції медичного працівника 

[27, с. 158]. 

Під час формувального етапу нами використано ряд тестових 

технологій, здійснено низку анкетувань та опитувань, використовуючи 

різноманітні методики (п.3.1). Поряд із тим,  однією з важливих методик 

вважаємо технологію ситуативного моделювання, яка передбачає  створення 

ситуації, максимально наближеної до умов реального професійного 
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середовища. В освітньому процесі при викладанні курсу професійно 

зорієнтованих дисциплін систематичним є використання ситуативних 

завдань професійного спрямування, які розвивають в студентів вміння та 

навички професійних дій в тій чи іншій ситуації, створюють ситуації, 

максимально наближені до професійних умов.  

Входження в роль молодшого медичного спеціаліста дає змогу 

відтворити виробничий процес виконання медсестринських функцій у межах 

навчального кабінету. Тим самим студент  бачить основні особливості своєї 

майбутньої професії та вчиться робити висновки за ситуацією, ухвалюючи 

остаточні рішення. [22]. 

Водночас неможливо не відзначити важливість позааудиторної 

діяльності викладача і студента, під час якої технологія ситуативного 

моделювання реалізується теж у повній мірі. Так проведення ділових ігор, 

круглих столів, усних журналів, дискусій, вікторин професійного 

спрямування, сприяє формуванню відповідного уявлення про медичну 

професію, а методи позааудиторної діяльності заохочують студентів до 

пошукової діяльності, під час якої формується професійна позиція 

майбутнього медичного працівника. В рамках позааудиторної діяльності 

студентам запропоновано дискусії на теми: «Сучасний медик – хто він?»; 

«Якими рисами повинен володіти медичний працівник?»; «Професіоналізм  

медика – навчання протягом життя». Крім того, проведено ділові ігри на 

теми: «Професійний розвиток медичного працівника»; «Чому я обрав 

професію медика?»; «Які фахівці потрібні сучасній медицині?». В ході занять 

відзначено зростання інтересу студентів до обраної професії, постаті 

медичного працівника та його професійної позиції, становлення власної 

особистості як професіонала. Активізація студентів виявлялася у вмінні 

дискутувати, вільно висловлюючи думку, ознайомленні з додатковою 

літературою.  
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В процесі формувального та підсумкового етапів експерименту, з 

метою виявлення змін рівня сформованості професійної позиції майбутніх 

працівників медичної галузі, нами здійснено порівняння результатів 

впровадження першої педагогічної умови, шляхом  аналізу рівня 

сформованості розроблених критеріїв та їх показників в контрольних та 

експериментальних групах. Отримані результати  контрольної діагностики 

порівнювалися з результатами діагностики підсумкового етапу наукового 

дослідження. 

Порівняння рівнів професійної мотивації студентів першого – 

четвертого курсів під час діагностичного та підсумкового етапу дослідження  

демонструють позитивну динаміку, результати якої  після математичної 

обробки виглядають  наступним чином: 

Таблиця 3.2 

Аналіз статистичних даних формування мотиваційного критерію 

професійної позиції майбутніх медичних працівників: 

 

Рівні Показники критерію Кількість студентів 

(у %) 

КГ ЕГ 

Початковий 

рівень 

Усвідомлення мотивів і потреб у 

набутті професії практично 

відсутнє; недостатній рівень 

інтересу до пізнання нового. 

22,5 17,2 

Середній рівень Поверхневе уявлення про медичну 

професію, епізодичне зацікавлення 

новою інформацією. 

36,2 28,7 

 

Достатній рівень 

Стійкий інтерес до пізнання нового, 

який характеризується 

наполегливістю та 

цілеспрямованістю; прагнення до 

31,0 36,6 
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саморозвитку. 

Високий рівень Чітке уявлення про власний 

професійний вибір, усвідомлення 

мотивів і потреб у набутті професії;  

ініціативність; прагнення д 

саморозвитку та 

самовдосконалення. 

10,3 17,5 

Ретельне вивчення та аналіз отриманих даних щодо процесу  

формування мотиваційного критерію свідчить про ефективність розроблених 

та проведених заходів, адже кількість студентів експериментальної групи з 

високим рівнем вмотивованості збільшилася на 7,2 %; з достатнім – на 5,6 %; 

поряд із тим, кількість студентів з низьким рівнем сформованості 

мотиваційної сфери зменшилася на 5,3 %. 

Зріз рівня сформованості пізнавального компонента у контрольній та 

експериментальній групах відображає наступні наступні статистичні дані:  

Таблиця 3.3 

Аналіз статистичних даних формування пізнавального критерію 

професійної позиції майбутніх медичних працівників: 

Рівні Показники критерію Кількість студентів 

(у %) 

КГ ЕГ 

Початковий 

рівень 

Відсутність прагнення до знань, 

саморозвитку; наявність лише 

окремих сформованих ознак 

професійної позиції. 

26,4 19,8 

Середній рівень Епізодичне та пасивне ставленням 

до навчальної діяльності. Знання не 

структуровані, не систематичні; 

виявляються лише в  оволодінні 

окремих елементів.   

33,7 29,0 
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Достатній рівень 

Позитивне ставлення до обраної 

професії. Студент демонструє 

достатній рівень знань, вміло 

застосовує їх на практиці; осмислює 

мотиви, цілі та потреби медичної 

професії.  

31,8 36,3 

Високий рівень Високий рівень навчальних 

досягнень, інформаційної культури, 

самоконтролю та професійної 

дисципліни 

8,1 14,9 

Зіставлення даних таблиці 3.3. показує, що студентів 

експериментальної групи з початковим рівнем сформованості пізнавального 

критерію стало на 6,6 % менше, ніж у контрольній групі. Водночас  на 4,5 % 

відсотків збільшилася кількість студентів, які мають достатній рівень 

сформованості пізнавального критерію; на 6,8 % збільшилася кількість 

студентів із високим рівнем сформованості пізнавального критерію. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 

розроблена  та впроваджена в діяльність медичного коледжу тематика 

наскрізних інформаційно-тематичних  блоків про феномен професійної 

позиції медичного працівника сприяла формуванню мотиваційного та  

пізнавального критеріїв, які визначені нами в процесі  побудови 

кваліметричної моделі рівня сформованості професійної позиції майбутніх 

медичних працівників. Важливо відзначити зростання потреби студентів у 

високому рівні професійної компетенції, як комплексного процесу, що 

передбачає різні аспекти професійної діяльності, пов’язані з накопиченням 

знань, які є базисними для професійної діяльності. 

На сьогодні є актуальним перехід від традиційної моделі вищої 

медичної освіти, при якій переважали інформаційно-накопичувальні засади 

до особистісно орієнтованої, яка дає можливість формувати у майбутнього 
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лікаря здатність до вирішення нестандартних професійних завдань, творчого 

мислення. Що в свою чергу дозволить реалізувати принцип – лікувати 

хворого, а не хворобу. При цьому найбільшого значення набуває професійна 

компетенція [3,с. 7 – 9]; [ 12]; [24]. 

Професійна компетенція, яка ґрунтується на взаємодії особистісних 

цінностей з професійними якостями, є важливим показником у формуванні 

професійної позиції майбутніх медичних працівників; визначає 

спрямованість особистості на здійснення професійної діяльності.  

Важливу роль у професійному становленні студентів-медиків,  

формуванні їх професійної компетентності має виробнича практика, яка 

відбувається у закладах системи охорони здоров’я. У медичному коледжі 

практична підготовка студентів спрямована на поглиблення професійних 

знань, умінь, навичок; вдосконалення практичного навчання як основи 

становлення висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців. Виробнича 

практика студентів є одним із важливих видів освітньої діяльності, метою 

якої є  набуття професійних навиків щодо вміння приймати самостійно 

професійні рішення в реальних виробничих умовах, усвідомлюючи високий 

рівень відповідальності медичного працівника. Метою виробничої практики 

є вивчення напрямків діяльності лікувальних закладів та установ, 

поглиблення теоретичних знань, а найголовніше – вміння застосовувати їх  у 

майбутній професійній діяльності. 

Завданнями виробничої практики є закріплення студентами 

теоретичних знань з навчальних дисциплін та набуття ними практичних 

навичок і вмінь, які є невід’ємною складовою професійної діяльності 

медичного працівника. На даному етапі великого значення набуває 

індивідуалізація навчання, співпраця викладача та студента для 

відпрацювання практичних навичок. Саме перебуваючи в лікувальних 

закладах  студенти мають можливість спробувати себе у професії: 

ознайомитися  з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами 
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діагностики та лікування, поспілкуватися з пацієнтами та надати їм 

необхідну допомогу. Така практична діяльність викликає підвищену 

зацікавленість до навчання. Функціонування навчальних кабінетів на базах 

лікувальних закладів, їх забезпечення відповідним обладнанням та 

навчально-методичними матеріалами, можливість створення життєвої 

ситуації «Пацієнт - медичний працівник», надає якнайширші можливості для 

професійного становлення особистості. Таким чином, в студентів 

розвиваються риси гуманізму, милосердя, любові до обраної професії.  

Процес проходження виробничої практики базується на реалізації 

діяльнісного критерію рівня сформованості професійної позиції майбутніх 

медичних працівників, який, на наш погляд,  є найвагомішим відповідно до 

побудованої нами кваліметричної моделі рівня сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників. Саме від сформованості 

діяльнісного критерію залежить рівень оволодіння практичними навичками, 

розвиток уміння планувати власну професійну діяльність; створювати умови 

успішного її виконання. Водночас у студентів виробляється власний зразок 

соціальної поведінки у професійній діяльності, а можливість спілкування з 

медичним персоналом, пацієнтами забезпечує формування відповідного 

рівня комунікативної культури. 

В процесі формування професійної позиції, з метою  визначення ролі 

важливості виробничої практики для студентів-медиків, нами розроблено 

алгоритм: 1. Досвід – 2. Практика – 3. Рефлексія – 4. Професійна діяльність.  

Перший етап – етап становлення, в ході  якого  студенти мають 

можливість спостерігати за діяльністю викладача безпосередньо у 

професійному процесі, аналізуючи та розглядаючи  ситуативні завдання, 

умови створення професійних ситуацій.  Обговорення побаченого є 

невід’ємною складовою даного процесу, так як сприяє розвитку 

професійного становлення особистості. 
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Другий етап – студенти моделюють професійні медичні ситуації:  

самостійно відтворюють побачене, виконуючи практичні медичні навички; 

беруть участь у програванні тих чи інших ситуативних завдань. Таке 

моделювання педагогічного процесу є ефективним чинником у формуванні 

професійної позиції та визначення особистих професійних цінностей. 

Не можна не відзначити важливість третього етапу – рефлексії, який 

сприяє осмисленню власного професійного вибору. На даному етапі,  

використовуючи метод вільного висловлювання думок, важливим  є активне 

обговорення вибору  кожного студента, самоаналіз та спільний аналіз. Для 

обговорення та дискусії пропонуємо студентам тематичні блоки: «Роль 

виробничої практики у становленні студента-медика»; «Я обираю медицину, 

тому, що ….». В ході обговорення  відбувається усвідомлення позитивних і 

негативних  сторін майбутньої професійної діяльності, студенти мають 

можливість почути інші думки, погляди і переконання та дійти до спільного 

висновку. Засобом реалізації рефлексивного етапу стала методика 

самоаналізу методом незакінчених речень: «Я дізнався, що … », «Мені 

сподобалося….», «Мені було важко…», «Я навчився … », «Виявляється, я 

можу … ». Даний етап характеризується застосуванням методів «ціннісної 

рефлексії», які через самоаналіз власної професійної діяльності формують у 

студента професійні цінності, необхідні для його професійного  розвитку, 

подальшої поведінки та професійної позиції. Завдяки рефлексії студенти 

переосмислюють та трансформують власні професійні цінності та 

виробляють прийоми власної професійної позиції, поступово вдосконалюючи 

та підвищуючи її рівень. 

Четвертий етап – застосування досвіду в практичній діяльності; 

характеризується повноцінністю здійснення професійної діяльності, яку 

мають здійснювати студенти випускних курсів. Формування  професійної 

позиції майбутнього медичного працівника виявляється насамперед в 

особистісній позиції медичного працівника та визначає морально-етичні 



198 

 

принципи професійної поведінки, стимулює високу продуктивність 

професійної діяльності. Для студентів-випускників, з метою визначення рівня 

сформованості професійної позиції майбутніх медичних працівників,  було 

проведено семінар «Професійна позиція медичного працівника та її аспекти у 

сучасному суспільстві», в ході якого студенти мали можливість презентувати  

результати власної освітньої діяльності, включаючи навчальну та практичну 

складові,  звернувши увагу на найбільш значущі моменти, які, на їх погляд, 

сприяли розвитку і становленню їх, як фахівців, і, відповідно, – формуванню 

професійної позиції.   

Підсумовуючи, зауважимо, що застосування вищевказаного 

алгоритму дозволяє майбутнім медичним працівникам формувати власну 

професійну позицію на засадах педагогічної взаємодії, розвивати ціннісне 

ставлення до обраної професії, прагнучи до постійного саморозвитку у 

професійній діяльності. 

Таким чином, після опрацювання статистичних даних та здійснення 

порівняння у контрольних та експериментальних групах щодо рівня 

сформованості діяльнісного критерію професійної позиції майбутніх 

медичних працівників, результати мають такий вигляд:  

Таблиця 3.4 

Аналіз статистичних даних формування діяльнісного  критерію 

професійної позиції майбутніх медичних працівників: 

 

Рівні Показники критерію Кількість студентів 

(у %) 

КГ ЕГ 

Початковий 

рівень 

Початковий рівень володіння 

практичним навичками; невміння 

планувати власну діяльність; 

низький рівень професійно-етичної 

культури медичного працівника. 

21,5 7,0 
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Середній рівень Володіння окремими практичними 

навичками; середній рівень 

використання професійно 

понятійного апарату. 

43,6 31,2 

 

Достатній рівень 

Достатній рівень володіння 

практичними навичками; уміння 

планувати свою діяльність; високий 

рівень професійно-етичної 

культури. 

33,6 40,9 

Високий рівень Володіння практичними навичками 

на високому рівні; уміння 

створювати умови успішного 

виконання діяльності; вироблення 

власного зразку соціальної 

поведінки; високий рівень 

комунікативних якостей. 

11,3 20,9 

 

Як демонструють дані таблиці 3.4. 65, 1 % студентів контрольних груп 

мають початковий та середній рівень сформованості діяльнісного критерію, 

що свідчить про недостатній рівень професійного становлення майбутнього 

медичного працівника.  Поряд із тим, після проведення наукового 

дослідження та впровадження вищевказаних заходів,  контрольний зріз в 

експериментальних групах виявляє позитивну динаміку: кількість студентів, 

що володіють практичними (клінічними) навичками на початковому і 

середньому рівнях зменшується до 38, 2 %,  а кількість студентів достатнього 

рівня збільшується до 40,9 %; високого – до 20,9. Такі дані свідчать про 

ефективність розробки кваліметричної моделі майбутнього медичного 

працівника, її критеріїв та показників.     З метою узагальнення статистичних 

відомостей, отриманих в ході аналізу критеріїв професійної позиції 
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майбутніх медичних працівників, зіставлення даних формувального та 

підсумкового етапу нашого наукового дослідження, нами використано 

методику  χ2-критерію Пірсона [15]. Таким чином, по кожному критерію 

кваліметричної моделі рівня сформованості професійної позиції майбутніх 

медичних працівників (Додаток А) нами вирахувано відповідні коефіцієнти 

значущості. 

 

Таблиця 3.5. 

Узагальнені статистичні дані 

формувального та підсумкового зрізів кількісного розподілу студентів 

за рівнями сформованості професійної позиції (у %)  

 

Критерії 

Piвнi 

Початковий Середній  Достатній Високий 

 

ФЗ 

ПЗ  

ФЗ 

ПЗ  

ФЗ 

ПЗ  

ФЗ 

ПЗ 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційний 25,2 22,5 17,2 37,8 36,2 28,7 25,4 31,0 36,6 8,8 10,3 17,5 

Пізнавальний 28,9 26,4 19,8 30,5 33,7 29,0 28,6 31,8 36,3 6,5 8,1 14,9 

Діяльнісний 25,8 21,5 7,0 36,7 43,6 31,2 34,9 33,6 40,9 10,2 11,3 20,9 

Узагальнені дані 26,7 23,4 14,6 35,0 37,8 29,6 29,6 32,1 38,0 8,5 9,9 17,7 

 

Подальші розрахунки проводимо за наступною формулою: 

 
2

2

1

,
m

k k

k k

V P

P





  

де  kP – відсотки кількісного розподілу студентів за рівнями професійної 

позиції, які взяли участь у формувальному зрізі; kV – відсотки кількісного 

розподілу студентів контрольних груп за рівнями професійної позиції після 

формувального експерименту; m – кількість рівнів професійної позиції. 

Далі розраховуємо коефіцієнт статистичної значущості за кожним 

критерієм професійної позиції. 

 



201 

 

Мотиваційний критерій: 

 

=
)(

+
)(

+
)(

+
)(

=χ
10,3

10,38,8

31,0

31,025,4

36,2

36,237,8

22,5

22,525,2 2222
2 

1,59. 

Пізнавальний критерій: 

 

1,15. 
8,1

8,16,5

31,8

31,828,6

33,7

33,730,5

26,4

26,428,9 2222
2 =

)(
+

)(
+

)(
+

)(
=χ


 

Діяльнісний критерій: 

 

.75,2
11,3

11,310,2

33,6

33,634,9

43,6

43,636,7

11,5

21,525,8 2222
2 =

)(
+

)(
+

)(
+

)(
=χ



 

Результати вищенаведених статистичних даних демонструють, що 

коефіцієнти χ2 за кожним компонентом професійної позиції значно менші 

проти відповідного табличного статистично значущого числа (3,84) при 

ступені свободи k = 1. Це підтверджує висунуту гіпотезу про те, що за 

традиційної методики не відбувається істотних зрушень у підвищенні рівнів 

професійної позиції майбутніх медичних працівників. Тому пропонуємо 

проаналізувати результати експериментальної методики, запропонованої 

нами в ході наукового дослідження.  З цією метою проводимо аналогічні 

статистичні розрахунки, але залучаємо дані формувального експерименту й 

дані підсумкового зрізу в експериментальній групі. 

 

Мотиваційний критерій: 

 

=
)(

+
)(

+
)(

+
)(

=χ
17,5

17,58,8

36,6

36,625,4

38,7

28,737,8

17,2

17,225,2 2222
2 

13,6. 
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Пізнавальний критерій: 

 

. 8,10
14,9

14,96,5

36,3

36,328,6

29,0

29,030,5

19,8

19,828,9 2222
2 =

)(
+

)(
+

)(
+

)(
=χ


 

 

Діяльнісний критерій: 

 

.2,57
20,9

20,910,2

40,9

40,934,9

31,2

31,236,7

7,0

,0725,8 2222
2 =

)(
+

)(
+

)(
+

)(
=χ


 

 

В наведених розрахунках при залученні даних формувального  та 

підсумкового зрізу коефіцієнти χ2 за кожним компонентами професійної 

позиції значно більші за відповідне табличне критичне значення 6,64 при 

числі ступеня свободи k = 1. Отже, висунута нами гіпотеза підтверджується. 

Таким чином, можна зробити припущення, що рівень професійної позиції 

студентів експериментальних груп значно підвищився, за рахунок 

впровадження розроблених нами педагогічних умов наукового дослідження. 

Підсумовуючи дане припущення, розраховуємо значення χ2-критерію, 

підставляючи узагальнені цифрові дані кількісного розподілу, узяті з таблиці 

3.5. 

 

.5,17
17,7

17,7,58

38,0

38,029,6

29,6

29,635,0

14,6

,61426,7 2222
2 =

)(
+

)(
+

)(
+

)(
=χ


 

 

Значення χ2-критерію, що дорівнює 17,5, значно більше за відповідне 

табличне критичне значення 6,64 при числі ступеня свободи k = 1 та з 

вірогідністю допустимої похибки 0,01. Відповідно, ми бачимо позитивну 

динаміку росту у формуванні професійної позиції студентів 
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експериментальних груп, що свідчить про те, що висунута нами наукова 

гіпотеза приймається. 

Отже, конструювання змісту професійного становлення майбутніх 

медиків на основі розвитку методичної грамотності, як однієї  із педагогічних 

умов формування професійної позиції, розроблена і впроваджена нами в 

освітній процес медичного коледжу, має великий вплив на професійне 

становлення особистості, забезпечує сталий професійний розвиток, збагачує 

уявлення студентів про ціннісну складову обраної професії, важливість ролі 

професійної позиції медика у сучасному суспільстві. 

Позитивним результатом нашого наукового дослідження вважаємо, 

що вищевказана педагогічна умова формування професійної позиції 

майбутніх медичних працівників не тільки активізувала освітній процес 

медичного коледжу в напрямку професійного становлення майбутніх 

медиків, а й забезпечила формування інтересу до опанування професійними 

знаннями, вміннями та навичками; сприяла усвідомленості мотивів обрання 

професії медика, визначення ролі медичного працівника  в  суспільстві;  

сформувала прагнення до професійного самовдосконалення та саморозвитку. 

 

3.2. Професійно-етична культура майбутніх медиків 

 

Професійно-етична культура  медичного працівника, яка визначена 

нами як одна з педагогічних умов формування професійної позиції 

майбутнього медичного працівника, є невід’ємним складником  

професіоналізму медика, показником його соціальної та професійної зрілості. 

Професійна культура працівників медичного профілю має певні 

особливості, оскільки спрямована на обслуговування людей і задоволення 

їхніх потреб. Суспільна значущість і складність професійних обов’язків 

медичних працівників вимагає високого рівня їхньої професійної підготовки, 

фундаментальних знань з теорії та практики медицини, опанування навичок, 
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тактики, відповідних методів та прийомів медичної діяльності. Медичний 

працівник має бути освіченим, конкурентоздатним, мобільним, самостійним 

у прийнятті рішень, відповідальним за результати своєї діяльності, 

гармонійно розвиненої, володіти науковим стилем мислення, уявленнями про 

природничо-наукову картину світу, розвивати екологічне мислення, 

усвідомлювати свою подальшу діяльність в умовах високотехнологічного 

суспільства в гармонії з навколишнім середовищем, засвоїти методи 

наукового пізнання й формування наукового світогляду [10]. 

У даному підрозділі дисертаційного дослідження подано результати  

формувального етапу експерименту, завдання якого полягало у підвищенні 

рівня професійно-етичної культури студентів-медиків. В ході дослідження 

нами розроблено структуру  професійно-етичної культури медичних 

працівників, компоненти якої  знаходяться у постійній динаміці та інтеграції 

(Рис. 2.3). Одним з важливих завдань вважаємо дослідження                       

динаміки змін у структурі професійно-етичної культури як педагогічної 

умови формування професійної позиції майбутніх медичних працівників. 

Аналіз стану формування професійно-етичної культури студентів-

медиків першого – другого курсів засвідчив, що переважна більшість 

студентів (61 %) не замислювались над проблемою формування професійно-

етичної культури, не розуміють значення основних понять медичної етики та 

деонтології, їх важливості в опануванні медичною професією, адже вважають 

головним у професійному становленні насамперед розвиток фахових знань та 

компетентностей. Вважаємо, що рівень несформованості уявлення про 

професійно-етичну культуру медика, як одну із складових медичної професії,  

можна пояснити недостатністю життєвого і професійного досвіду. Водночас 

нами встановлено, що студенти третього – четвертого курсів, після 

опанування навчальних дисциплін «Культурологія», «Медична етика та 

деонтологія», «Психологія у міжособистісному спілкуванні», «Українська 

мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова за професійним 
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спрямуванням» мають кращі показники: 48 % студентів вважають, що 

професійно-етична культура сприятиме розвитку їх як професіонала, але не 

вважають її однією  з необхідних умов професійного формування   

особистості. 

 Під час формувального етапу нашого дослідження, з метою 

визначення ступеню сформованості професійно-етичної культури студентів 

медичного коледжу, нами було розроблено рівні сформованості професійно- 

етичної культури майбутнього медичного працівника – початковий, середній, 

достатній. З цією метою використано ряд психолого-педагогічних методик: 

«Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір у модифікації А. Реана) 

(Додаток Ж),«Ціннісні орієнтації» (М. Рокич) (Додаток З),«Діагностика 

загальної комунікативної толерантності» (В. Бойко) (Додаток И), Діагностика 

рівня саморозвитку (Л. Бережнова) (Додаток І ). 

Водночас, використовуючи наукові дослідження [9], нами  розроблено 

опитувальники на теми: «Професійно-етична культура медичного 

працівника» (Додаток К); «Роль професійно-етичної культури медичного 

працівника у професійному становленні» (Додаток Л), «Морально-етичні 

якості медика» (Додаток М), застосування яких в освітньому процесі надало 

можливість визначити рівні професійно-етичної культури студентів на різних 

етапах професійного становлення. 

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості професійно-етичної культури  

майбутніх медичних працівників: 

Рівні Показники критерію  

Вагомість 

показника 

Початковий 

рівень 

Початковий рівень володіння 

професійними знаннями та професійними 

навичками; незнання норм медичної етики 

та деонтології; відсутність комунікаційної 

>0,3 
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культури. 

Середній рівень Володіння окремими фаховими знаннями 

та навичками; дотримання норм медичної 

етики та деонтології; наявність особистих 

морально-етичних якостей. 

0,4 – 0, 7 

 

Достатній рівень 

Достатній та високий  рівень володіння 

професійними знаннями та практичними 

навичками; високий рівень морально-

особистих якостей; дотримання норм 

медичної етики та деонтології; високий 

рівень культури міжособистісного 

спілкування.  

0, 8 - 1 

Під час формувального етапу експерименту, в процесі вивчення 

навчальних дисциплін «Культурологія», «Історія медицини» студентам 

запропоновано різноманітні творчі завдання, дискусійні питання, проблемні 

завдання, спрямовані на формування професійно-етичної культури. Водночас 

спрямованість позааудиторної діяльності студентів теж відповідала 

завданням нашого наукового дослідження: «усні журнали», «круглі столи» на 

теми: «Моє професійне майбутнє», «Медик: роль у сучасному світі», 

«Становлення фельдшерсько-акушерської школи на Єлисаветградщині», 

«Чому я обрав навчання у медичному коледжі?» 

Враховуючи результати формувального етапу експерименту, нами 

зроблено висновок про необхідність проведення систематичної роботи з 

формування відповідного рівня професійної культури майбутніх медичних 

працівників.  Зміст експериментальної методики полягав у впровадженні в 

навчальну та позааудиторну діяльність студентів ситуаційних тематичних 

блоків, забезпечення культурологічної спрямованості циклів професійно 

зорієнтованих дисциплін «Історія медицини», «Внутрішня медицина», 

«Медсестринство у внутрішній медицині»: ситуаційні завдання професійного 
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характеру, ділові ігри, вікторини, інформаційні години, навчально-

пізнавальні ситуації, зустрічі з  практикуючими фахівцями медичної галузі. 

На даному етапі нами активно впроваджувалися ситуаційні завдання 

професійного характеру: «Повідомлення діагнозу пацієнту», «Спілкування у 

процесі медичної діяльності»; «Розмова з рідними пацієнта»; «Пояснення 

процедури прийняття ліків»; «Розмова про дотримання режиму в 

лікувальному закладі»; «Підготовки пацієнта до болісної процедури»; 

«Деонтологічні засади медичної професії». Реалізація вищевказаних завдань 

відбувалася як під час теоретичної підготовки циклу професійно 

зорієнтованих дисциплін, так і під час виробничої практики. Впровадження 

даної системи заходів сприяло мотивації студентів до розвитку професійно-

етичної культури, розуміння її сутності та важливості у діяльності медика. 

Заміри проводилися у контрольних  та експериментальних групах, 

відповідно до визначеної нами структури професійно-етичної культури. 

Отримані анкетні дані надали можливість визначити рівень засвоєння знань 

студентів, спрямованих на формування професійно-етичної культури 

медичного працівника. Так, відповіді респондентів щодо визначення 

пріоритетів у формуванні професійно-етичної культури дещо відрізняються у 

контрольних та експериментальних групах, маючи позитивну динаміку. 

Таблиця 3.7 

Результати вихідного опитування в контрольних  

та експериментальних групах 

Структура професійно-етичної культури 

 
Фахові 

знання та 

компе-

тентності 

Професійний 

досвід 

Культура 

особистості 

Особисті 

морально-

етичні якості 

Культура 

мовлення 

фахівця 

Знання норм 

медичної 

етики та 

деонтології 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

61% 50,3% 11,7% 14,5% 4,2% 6,0% 8,9% 10,6% 6,7% 8,8% 7,5% 9,8% 
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Проведення даних замірів засвідчило зміни у розумінні студентами 

необхідності розвитку професійно-етичної культури, як необхідної умови 

формування професійної позиції. Як видно з таблиці 3.6 тільки 50,3 % 

студентів  ЕГ вважають головним пріоритетом фахові знання та 

компетентності; 49,7 % визначають важливість розвитку професійного 

досвіду, культури особистості, особистих морально-етичних якостей, 

культури мовлення фахівця, знання норм медичної етики та деонтології. 

Вочевидь це пов’язано із впровадження другої педагогічної умови нашого 

наукового дослідження та запропонованої методики її впровадження. 

Визначення рівнів розвитку рівнів компонентів структури професійно-

етичної культури майбутніх медичних працівників ми визначали шляхом 

методу експертних оцінок. Результативність визначалась за компонентами 

структури, визначеними у другому розділі нашого наукового дослідження 

(Таблиця 2.3.). При проведенні даних розрахунків ми спиралися на дані 

анкети, розробленою Ю. Колісник-Гуменюк(додаток Н)[10],яку заповнювали 

представники адміністрації медичних коледжів, викладачі, куратори груп, 

представники лікувальних закладів, у яких студенти проходили виробничу 

практику, методичні керівники виробничої практики. При розрахунку 

коефіцієнту вагомості кожного показника ми використали методику 

науковця Ю. Колісник-Гуменюк [10, с.180 - 181], адаптуючи її до умов 

нашого наукового дослідження. 

Кожен експерт заповнював анкети на тих студентів, практикою яких 

він керував, даючи відповідь на 24 запитання (чотири запитання на кожен з 

шести компонентів структури професійно-етичної культури медичного 

працівника). Кожне запитання мало коефіцієнт вагомості Ма від 1 до 3. 

Результати заносилися в таблиці та ранжувались. У табл. 3.8 подано 

опрацьовані дані експериментальних і контрольних груп. 
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 Таким чином, нами було визначено рівні сформованості професійно-

етичної культури студентів медичного коледжу відповідно до кожного 

компоненту структури професійно-етичної культури (Таблиця 3.8). 

Таблиця 3.8 

Рівні сформованості професійно-етичної культури 

 студентів медичного коледжу 

№ 

з/п 

Компоненти 

структури 

професійно-

етичної культури 

 

Ма 

Достатній Середній Початковий 

КГ 

 

ЕГ КГ 

 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ 

 

1. Фахові знання та 

компетентності 

1 202 29,7% 197 29% 247 36,4% 211 31% 268 39,5% 207 30,5% 

2. Культура 

особистості 

0,2 64 9,4% 65 9,6% 53 7,8% 59 8,7% 56 8,3% 78 11,6% 

3. Професійний 

досвід 

0,9 122 18% 131 19,3% 106 15,6% 119 17,6% 102 15% 98 14,5% 

4. Особисті 

морально-етичні 

якості 

1,2 161 23,7% 111 16,4% 159 23,5% 146 21,5% 167 24,6% 171 25,2% 

5. Знання норм 

медичної етики та 

деонтології 

0,5 54 8% 84 12,4% 47 7,0% 62 9,2% 39 5,8% 58 8,5% 

6.  Культура 

мовлення фахівця 

0,6 76 11,2% 90 13,3% 66 9,7% 81 12,0% 46 6,8% 66 9,7% 

Аналізуючи дані таблиці 3.8, можна дійти висновку, що уявлення 

студентів про формування, важливість та розвиток професійно-етичної 

культури протягом експерименту значно змінювалися. Так,  якщо під час 

формувального етапу більшість студентів віддавала перевагу професійним 

знанням і вмінням, не беручі до уваги такі компоненти професійної-етичної 

структури, як: культура особистості, професійний досвід, знання норм 

медичної етики і моралі, культуру мовлення фахівця, то в ході підсумкового 

етапу розуміння студентів феномену професійно-етичної культури  мало 

позитивну динаміку, враховуючи ті заходи, які були проведені нами, з метою 
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підвищення рівня професійно-етичної культури майбутніх медичних 

працівників, як однієї з умов формування професійної позиції. Дані таблиці 

3.8 засвідчують підвищення рівня сформованості в експериментальних 

групах  таких компонентів професійно-етичної культури: професійний 

досвід, на що безпосередньо впливає проходження виробничої практики; 

знання норм медичної етики і моралі – у студентів формується чітке 

уявлення про особистісні моральні якості медичних працівників;  культура 

мовлення фахівця, що свідчить про усвідомлення студентами важливості 

розвитку комунікативних навичок у своїй майбутній професії. 

З метою виявлення змін у рівнях формування професійно-етичної 

культури студентів медичних коледжів нами протягом підсумкового етапу 

здійснено діагностику в контрольних та експериментальних групах 

(анкетування, спостереження, бесіди, опитування, тестування).  

Дані підсумкового етапу діагностики порівнювалися з даними 

формувального етапу дослідження. Після обробки отриманих емпіричних 

даних результати сформованості професійно-етичної культури мають такий 

вигляд: 

у контрольній групі: 

 16,4 % студентів мають високий рівень сформованості 

професійно-етичної культури;   

 середній – 42,5 %;  

 початковий – 41,1 %;   

            в експериментальній  групі: 

 високий рівень сформованості професійно-етичної культури 

мають 28,8 % студентів;  

 середній – 50,4 %;  

 початковий – 20,8 %.   

Отримані результати представлено в таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.9 

Загальний рівень сформованості професійно-етичної культури 

студентів медичного коледжу 

Рівень 

сформованості 

професійно-

етичної культури 

Достатній Середній Початковий 

 КГ 

 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Формувальний 

етап 

12,8 % 13,1 % 37,7 39,2 49,5 47,7 

Підсумковий етап 16,4 28,8 42, 5 50,4 41,1 20,8 

 

Різниця 3,6 15,7 4,8 11,2 -8,4    -26,9 

 

 

Про ефективність впровадження другої педагогічної умови свідчать 

такі результативні дані підсумкової діагностики: після завершення 

підсумкового етапу експерименту в експериментальних  групах кількість 

студентів з достатнім рівнем збільшилася на  15, 7 %; з середнім  - на 11,2 %. 

Водночас в контрольних групах ці показники мали незначний відсоток 

позитивної динаміки. Студентів з початковим рівнем сформованості 

професійно-етичної культури в експериментальних групах стало набагато 

менше, ніж у контрольних: ЕГ – 20, 8 %; КГ – 41,1 %. Зміни, що відбулися 

під час наукового дослідження в експериментальних групах є статистично 

значущими як для формування професійно-етичної культури, так і для 

процесу формування професійної позиції студентів-медиків. 

Проведення тематичних  тренінгів, впровадження в навчальну та 

позааудиторну діяльність студентів ситуаційних тематичних блоків, як до 

дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, так і професійно зорієнтованих, 

проведення позааудиторних заходів, індивідуальних консультацій студентів, 

систематична робота із самовдосконалення  – значно підвищила рівень 

професійно-етичної культури майбутніх медичних працівників.  Ми 
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погоджуємося з думкою науковців П. Назара та Ю. Віленського, що 

«моральна оцінка професійної діяльності визначається двома критеріями: а) 

що об’єктивно дає професія для суспільного розвитку і б) що суб’єктивно дає 

професія індивіду в розумінні етичного впливу на нього, оскільки різні 

професії мають неоднаковий моральний вплив на людей, котрі присвятили 

себе цим професіям [14, с.13].  Так, в ході наукового дослідження, студенти 

експериментальних груп могли чітко визначити розуміння етичного впливу 

на суб’єкта, а саме на розвиток професійно-етичної культури майбутніх 

медиків як необхідної складової майбутньої професійної діяльності. Поряд із 

тим, студенти контрольних груп не всі мали чітке уявлення,  що  саме 

об’єктивно дає медична професія для суспільного розвитку та важливість 

професійно-етичних якостей медпрацівника. 

Впровадження другої педагогічної умови – формування професійно-

етичної культури майбутніх медичних працівників  – вважаємо адекватною 

досліджуваному процесу, оскільки відображено всі, визначені нами 

структурні компоненти професійно-етичної  культури медичних працівників, 

які, як доводять результати наукового експерименту, знаходяться у 

постійному розвитку, взаємодіють між собою  та мають значну позитивну 

динаміку. 

 

 

3.3. Створення демократичного виховуючого середовища 

Кіровоградського медичного фахового коледжу імені  Є. Й. Мухіна 

 

Реалізація третьої педагогічної умови формування професійної позиції 

майбутніх медичних працівників – створення демократичного виховуючого 

середовища – реалізовано за допомогою впровадження ряду виховних 

заходів, які сприяли розвитку особистості як активного громадянина та  

професіонала своєї справи.  
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У процесі реалізації формувального етапу дослідження нами 

застосовувалася низка емпіричних методів наукового пізнання: 

спостереження; вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду; 

вивчення інформаційних джерел; анкетування, бесіда, інтерв’ю. Метод 

спостереження застосовувався з метою збору та узагальнення первинної 

інформації, одержаної у формі висловлювань, суджень, вчинків та дій 

студентської молоді. За результатами спостереження сформульовано 

висновки щодо ставлення студентської молоді до суспільно-політичних явищ 

дійсності, наявність у неї усвідомленої потреби в зміні моделі поведінки в 

навчальному закладі та суспільному житті; потенційних можливостей 

реалізації громадянського виховання засобами навчальних 

дисциплін(Додаток О). Особливу значущість для цього етапу дослідження 

мало діагностування результативності та ефективності традиційного процесу 

громадянського виховання студентської молоді у закладах фахової 

передвищої освіти шляхом усного та письмового опитування студентів, 

викладачів, представників адміністрації за допомогою методів анкетування, 

інтерв’ю, бесіди. 

Застосування методу інтерв’ю мало на меті вивчення ставлення різних 

суб’єктів громадянської спільноти до посилення теоретичних та практичних 

аспектів проблематики громадянського виховання в освітньому процесі 

закладу фахової передвищої освіти. Так, під час проведення батьківських 

зборів до анкетування було залучено й батьків студентів (Додаток П).  Метод 

бесіди застосовувався для отримання інформації щодо ставлення студентів, 

викладачів до змісту навчальних програм суспільствознавчого циклу, 

існуючих форм позааудиторної роботи в медичному коледжі, інтересу та 

мотивації брати участь у суспільно-корисних справах місцевої громади, 

визначення ефективних умов та чинників громадянського виховання 

(Додаток Р). 
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За допомогою аналізу офіційних матеріалів здійснено дослідження 

навчальних та виховних програм, планів виховної роботи в напрямку 

створення демократичного виховуючого середовища та  професійного 

становлення особистості. Метод аналізу продуктів діяльності використано 

для діагностування загальних інтересів студентської молоді, її ставлення до 

суспільно-політичних процесів, мотивації та готовності до особистої участі у 

суспільному житті, громадянської  та професійної позиції студентської 

молоді. 

Прикладом застосування цього методу була організація і проведення 

нами дискусії студентів на тему: «Громадянин і влада: минуле, сьогодення, 

майбутнє» (Додаток С), учасниками якої стали  студенти медичних коледжів, 

окремі з яких згодом увійшли до експериментальних груп нашого 

дослідження. Така форма діагностики громадянознавчих знань та ставлень 

студентської молоді передбачала письмовий виклад та проведення усного 

обговорення сформульованих нами дискусійних питань під час підсумкового 

форуму. Результати дискусії студентської молоді посилили нашу думку про 

те, що рівень знань, ціннісні орієнтації, вміння та навички студентської  

молоді не відповідають сучасним потребам українського суспільства. 

Результати діагностування виявили загалом низьку мотивацію 

студентської молоді до громадянської участі у суспільних процесах, 

негативне сприйняття соціальних і культурних відмінностей, 

несформованість особистого досвіду соціальних відносин, невміння 

реалізації себе в обраній професії. Ґрунтовне вивчення стану виховної 

роботи, викладання навчальних дисциплін, аналіз громадянознавчого змісту 

програм і підручників, методичної літератури, результати анкетування 

виявили, що знання та вміння, ціннісні орієнтації студентської молоді, рівень 

готовності до активної участі у демократичних процесах не задовольняють як 

вимоги навчальних та виховних програм, так і запити суспільства щодо 

виховання професійно вмотивованої особистості .  
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В ході дослідження встановлено, що формування демократичного 

виховуючого середовища не може бути повністю забезпечене виховними 

можливостями освітнього процесу. Необхідною складовою громадянського 

виховання є позааудиторна виховна робота закладу фахової передвищої 

освіти.  З цією метою нами було активізовано такі форми позааудиторної 

роботи у медичному коледжі: організація студентського самоврядування; 

проведення виборів голови та членів студентського самоврядування із 

залученням адміністрації,викладачів; волонтерська робота студентів у 

дитячих будинках, будинках милосердя, лікарнях, соціальних притулках; 

створення та діяльність молодіжних організацій; зустрічі з представниками 

влади; конкурси плакатів на громадянознавчу тематику; мітинги 

громадянськості, присвячені певним датам чи подіям; молодіжні організації 

клубного характеру;  пішохідні екскурсії; тематичні  вечори; бесіди на 

громадянознавчу тематику; вибори органів студентського самоврядування.  

Отже, можна сказати, що сьогодні наявні позитивні тенденції розвитку 

громадянського виховання та освіти в Україні, зокрема: істотно змінилися 

підходи до його реалізації; активні та інтерактивні методи впроваджуються у 

освітній процес; розроблено навчальні та методичні посібники з 

громадянської освіти, впроваджуються навчальні дисципліни 

громадянознавчого спрямування; надається значно більше уваги соціальній 

активності студентів. Водночас, з метою професійного 

становлення,впроваджено співпрацю із громадськими організаціями, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними 

організаціями. 

Відповідно до цього нами розроблені  та впроваджені  в 

експериментальних закладах фахової передвищої освіти такі методи й форми 

громадянського виховання, які  характеризуються комплексністю, сприяючи  

залученню студентської молоді до активної практичної соціальної та 

професійної  діяльності в навчальному закладі та місцевій громаді, це 
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зокрема: «Молодіжна дискусія», спрямована на розвиток здатності студентів 

до успішної комунікації з представниками студентської та місцевої 

спільноти; «Молодіжна рада», що має на меті активізацію участі студентства  

у житті місцевої громади шляхом організації та діяльності молодіжних 

органів місцевого самоврядування; «Молодь та історія», спрямована на 

громадянське виховання студентів засобами історичного дослідження як 

ресурсу громадянської дії у місцевій громаді; «Молодіжні ініціативи», що 

передбачає ініціювання студентською молоддю суспільно-корисних справ у 

місцевій громаді, її активне залучення до дослідження проблем місцевої 

громади; «Молодь обирає», що сприяє формуванню в студентів здатності до  

відповідального рішення та свідомого вибору в процесі відпрацювання 

виборчої процедури різних рівнів та видів; «Демократична школа», 

яказабезпечує створення демократичного виховуючого середовища та сприяє 

становленню демократичних відносин у закладах фахової передвищої освіти; 

«Молодь презентує громаду», спрямована на розбудову зовнішніх зв’язків 

виховної системи навчального закладу із місцевою громадою, інтеграцію та 

партнерство студентської молоді та місцевої спільноти на базі 

демократичнихцінностей; «Молодь та ЗМІ», що є однією із форм виховання 

здатності молоді до співпраці із місцевими засобами масової інформації, а 

також створення студентських засобів інформації. 

Впровадження вищевказаних організаційно-педагогічних форм в 

діяльність медичного коледжу має на меті вирішення ряду психолого-

педагогічних завдань: розвиток мотивації студентів до активної участі у 

житті громади; активне залучення громадськості до виховного процесу; 

соціалізація студентської молоді у процесі суспільно-корисної та професійної 

діяльності; формування її активної громадянської позиції; формування 

відповідного рівня професійної позиції; створення у закладі освіти  

демократичного виховуючого  середовища. 
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З цією метою нами розроблений алгоритм реалізації соціальних 

ініціатив студентської молоді у позааудиторній виховній роботі медичного 

коледжу відповідно до напрямів громадянського виховання: політико-

правовий, історико-патріотичний, морально-етичний, інформаційний, 

професійно-культурний. В основі молодіжних ініціатив у місцевій громаді — 

організація проектної діяльності, яка має на меті розв’язання місцевих 

суспільних проблем та базується на методиці соціального проектування.  

Як свідчать результати дослідно-експериментальної роботи найбільш 

розповсюдженими формами та методами реалізації політико-правової 

складової виховної роботи були наступні: проведення студентським 

парламентом бліцопитування студентів «Чи доводилось вам робити вибір?»; 

випуск настінної газети «Історія виборів»; кураторські години, засідання 

студентського університету «Обери своє майбутнє»; засідання студентської 

ради;  тренінг з права «Вибори: закони та їх порушення»; інсценування 

ситуацій на виборчу тематику; ділові ігри. Водночас в коледжі було 

проведено вибори голови студентського парламенту, що сприяло активізації 

студентської молоді та виробленню їх активної життєвої позиції. Головною 

умовою ефективної реалізації даної ініціативи стало створення продуктивної 

атмосфери взаєморозуміння та співпраці, що сприяла вільному 

висловлюванню студентами власних думок і суджень. Узагальнені 

результати роботи за політико-правовим напрямом громадянського 

виховання показали, що студенти набули здатностей відповідального 

соціального вибору і прийняття рішення, соціально-комунікативної та 

інформаційно-дослідницької. Це дало  змогу зробити висновок про значний 

виховний вплив різноманітних видів позааудиторної діяльності на політико-

правову тематику. 

Аналіз педагогічної літератури та практики засвідчив значну 

педагогічну та суспільну потребу історико-патріотичного виховання 

студентської молоді. У контексті нашого дослідження історична 
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дослідницька діяльність спрямовується на підготовку молодих людей до 

активної громадянської позиції, залучаючи їх до спільного дослідження 

історії місцевої громади, ознайомлення з роботою органів місцевого 

самоврядування, зокрема відділів культури та охорони історичних пам’яток.  

На даному етапі важливою частиною є організація професійного 

спрямування діяльності студентів: вивчення історії медичного коледжу; 

залучення до роботи в музейній кімнаті коледжу; пошуково-дослідницька 

діяльність з історії розвитку медицини. 

Як свідчать результати нашого дослідження така соціальна робота 

студентської молоді сприяє формуванню патріотичних почуттів, які 

виявляються не лише у гордості за історичну та культурну спадщину, а, 

насамперед, у відповідальності за її збереження; її самоідентифікації із 

минулим та сучасним розвитком місцевої громади,  Відтак, нами 

запропоновано такий алгоритм організації студентських соціальних ініціатив 

за історико-патріотичним напрямом громадянського виховання: 

Алгоритм організації соціальних ініціатив студентської молоді  

за історико-патріотичним напрямом громадянського виховання 

Діяльність студентів Керівництво наставника 

1. Відвідування студентами музеїв, 

музейних кімнат медичних закладів; дос-

лідження історичного довкілля з метою 

виявлення об’єкта історичного дослід-

ження. Вибір теми історичного дослід-

ження. З’ясування джерельної бази для 

вивчення обраної теми. Збір інформації 

(історичні документи, сімейні фото-

графії, архіви, спогади, статті, ЗМІ). 

 

1. Розповідь викладача про історію та істо-

ричні пам’ятки місцевої громади; розвиток 

медицини на Кіровоградщині. 

Завдання студентам: відвідати музейні 

кімнати медичних закладів, ознайомитися із 

історичними відомостями щодо розвитку 

медичної галузі, видатними медичними 

постатями   свого регіону. 

 

2. Опрацювання та систематизація ма-

теріалу. 

2. Навчально-практичні заняття про особли-

вості історичних джерел та роботу з ними. 
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3. Опис та оформлення результатів піз-

навального та дослідницького етапів 

проекту. Створення папки документів. 

3. Консультації. Навчальне заняття з 

презентації матеріалів 

4. Презентація результатів проекту на 

кураторських годинах, публікація статей 

у пресі, у студентській газеті 

«Almamater».  

4. Допомога у контактуванні із органами 

місцевого самоврядування, ЗМІ, 

представниками лікувальних закладів з 

підготовки до презентації. 

5. Підведення підсумків, результатів 

проектної діяльності. 

5. Презентація за результатами проектної 

діяльності. 

 

 

Отже, у ході реалізації історико-патріотичного напряму громадянського 

виховання нами наголошувалося на необхідності використання 

громадянознавчого потенціалу дослідження місцевої історії. Соціальні 

ініціативи, спрямовані на відновлення історичних пам’яток, як свідчать 

результати дослідження, передбачали розвиток волонтерської діяльності, яка 

забезпечила  обговорення важливих питань та надання пропозицій 

студентською молоддю щодо збереження національної спадщини і розвитку 

її у майбутньому. Так, студентами експериментальних груп реалізовано 

проекти: «Історія Кіровоградщини в обличчях»; «Є. Й. Мухін: погляд із 

минулого»; «М. І. Пирогов – учень Є. Й. Мухіна»; «Медичні династії на 

теренах Кіровоградщини»; «Сестри милосердя Товариства Червоного 

Хреста»; «З історії розвитку Червонохресного руху». Важливим аспектом 

даної виховної діяльності є створення освітнього середовища, яке 

забезпечило співпрацю студентської молоді з представниками громади: 

працівниками музеїв, лікувальних закладів, представниками громадських та 

релігійних організацій. 

Напрям морально-етичного громадянського виховання у позааудиторній 

виховній роботі медичного коледжу спрямовується на допомогу людям, які 

потребують допомоги,  турботи та піклування, соціалізації та інклюзії, з 

метою сприяння їхньої адаптації у сучасному суспільстві. Цей напрям є 
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одним із найважливіших у становленні майбутнього фахівця медицини. Тож 

залучення студентів-медиків до різних форм волонтерської діяльності 

вважаємо найдоцільнішим методом впровадження даного напряму та 

створення необхідних умов професійного становлення 

особистості.Волонтерська діяльність призводить до зміни мотиваційної сфе-

ри, формуванню потреби студентів у безкорисливій громадянській участі, 

свідомої дисципліни праці, творчого підходу до вирішення професійних та 

життєвих ситуацій.  

Так, волонтери медичного коледжу беруть участь у традиційних акціях 

морально-етичного напряму: «Подарунок від Миколайчика», «Привітаємо 

ветеранів», «Кожній дитині з особливими потребами — друзів», «Серце 

ангела» тощо. Студенти медичного  коледжу стали активними волонтерами з 

надання допомоги у притулку «Милосердний самарянин», активно 

співпрацюють з громадськими організаціями Всеукраїнської мережі 

ЛЖВ,Товариства Червоного Хреста України. Крім того, органами 

студентського самоврядування розроблено буклети для студентів коледжу на 

теми: «Твої права, волонтер», «Проблемні ситуації волонтера», «Розвиток 

волонтерського руху в світі» тощо.  

 

Алгоритм реалізації соціальних ініціатив студентської молоді  

за морально-етичним напрямом громадянського виховання 

 

Діяльність студентів Керівництво наставника 

1. Проведення дослідницької роботи у місцевій 

громаді з метою збору необхідної інформації про 

групи населення, які потребують підтримки та 

допомоги (діти з особливими потребами, літні 

люди, ветерани, наркозалежні, онкохворі та ін.) 

Вибір теми проекту.  

1. Навчально-практичне заняття на 

тему волонтерської діяльності і 

необхідності допомоги вразливим 

категоріям населення як важливий 

громадянський обов’язок у демокра-

тичному суспільстві. 
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2. Організаційне заняття. Створення волон-

терського загону. Розподіл завдань та ролей в 

групі. 

2. Навчально-практичне заняття про 

основи соціальної комунікації та 

співпраці у групі. 

3. Встановлення контактів із державними та 

громадськими інституціями, ЗМІ з метою 

співпраці. Проведення соціологічного опитування 

учнів та жителів міста; пошук інформації в 

Інтернеті, ЗМІ та інших джерелах. Проведення 

навчальних семінарів із залученням фахівців та 

спеціалістів (соціальних працівників, психологів, 

медичних працівників наркологічних центрів, 

центрів реабілітації, центрів паліативної 

допомоги). 

3. Організація технічної допомоги. 

Навчально-практичні заняття, 

спрямовані на відпрацювання навичок 

соціальної комунікації, а також 

інформаційно-дослідницької здатності 

(створення веб-сайту, критичного 

аналізу інформації).  

5. Реалізація соціальних ініціатив у рамках 

проекту. Представлення матеріалів дослідження у 

вигляді папки документів та демонстраційного 

стенду в коледжі та місцевій громаді. 

Розповсюдження результатів діяльності (веб-сайт, 

буклети, листівки) у населеному пункті 

 

5. Допомога у підготовці 

мультимедійної презентації, створення 

веб-сайту, підготовці аудіо- та відео- 

матеріалів 

 

6. Узагальнення результатів діяльності. Створення 

постійно діючого студентського волонтерського 

загону; планування його подальшої діяльності. 

6. Підсумкове засідання волонтерської 

групи  за результатами проектної 

діяльності. 

У нашій роботі організація волонтерської діяльності студентської 

молоді передбачала також здійснення соціальних ініціатив, спрямованих на 

пропагування й утвердження здорового способу життя як важливого напряму 

виховної діяльності [16, с. 186–188]. Метою даних проектів є насамперед 

зміна ставлення майбутніх медичних працівників до власного здоров’я, 

відмову від шкідливих звичок, як таких, що мають негативний вплив на 

здоров’я. В даному контексті тематика студентських ініціатив була 

різноманітною: «Переможемо підлітковий алкоголізм», «Скажимо: «Ні» — 

наркотикам і нікотину!», «Здоровим бути модно», але спільною їхньою 
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особливістю в експериментальних групах була реалізація низки суспільно-

корисних заходів. Однією з ініціатив було створення Студентського 

спортивного парламенту, учасники якого стали постійними ініціаторами 

проведення спортивних заходів, пропагуючи здоровий спосіб життя власним 

прикладом. Таким чином, у ході волонтерської діяльності студентська 

молодь мала змогу набувати базових громадянських здатностей: 

громадянської участі, соціально-комунікативної, інформаційно-дослід-

ницької.  

Виховні результати за морально-етичним напрямом  

Громадянська 

здатність 
Виховний результат 

Громадянської  

участі 

Формування установок на особисту участь з метою допомоги вразливим 

верствам населення, пропагуванні здорового способу життя; знання про 

види та форми  волонтерської діяльності молоді в Україні та в інших 

країнах; навички участі у волонтерській діяльності, що відповідають 

потребам місцевої спільноти. 

Соціально-

комунікативна 

 

Розвиток моральних уявлень про цінності демократичного суспільства; 

усвідомлення власного професійного вибору -  надання безкорисливої 

допомоги вразливим групам громадян місцевої спільноти; знання про 

особливості та вміння спілкування з такими категоріями населення; 

навички асертивної поведінки. 

Інформаційно-

дослідницька 

Усвідомлення важливості дослідження різних інформаційних джерел на 

морально-етичну тематику; вміння здійснювати аналіз альтернативних 

підходів до розв’язання моральних дилем, проводити соціологічні 

опитування; збирати та критично аналізувати статистичну інформацію. 

 

Як свідчить суспільно-педагогічна література[24, с. 20 – 25]; [7, с. 32 – 

36]; [20]; поінформованість громадян є обов’язковою складовою 

громадянського виховання в умовах демократичного суспільства. Сучасна 

студентська молодь мало поінформована про ЗМІ, вона не завжди критично 

підходить до вибору джерел інформації, недостатньо володіє знаннями про 
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створення ЗМІ на рівні навчального закладу, місцевої громади. Вкрай 

важливо, щоб у сучасних умовах молода особистість вміла користуватися 

інформацією. Тому реалізація інформаційного напряму громадянського 

виховання у  позааудиторній виховній роботі у рамках нашого дослідження 

мала на меті розкриття механізмів залучення студентської молоді до 

співпраці із засобами масової інформації, створення та діяльності 

студентських  ЗМІ, розвиток діалогової культури. Відповідно до цього нами 

розроблено алгоритм реалізації соціальних ініціатив студентської молоді за 

інформаційним напрямом громадянського виховання. 

 

Алгоритм реалізації соціальних ініціатив учнівської молоді  

за інформаційним напрямом громадянського виховання 

Діяльність студентів  Керівництво наставника 

1. З’ясування і обґрунтування проблеми 

дослідження. Визначення проблеми шляхом 

анкетування 

1. Навчально-практичне заняття на тему: 

«Роль засобів масової інформації в 

демократичному суспільстві». 

2. Етап дослідження проблеми та аналізу 

інформації (підбір тематики та рубрик; 

розподіл обов’язків (редактор, комп’ютерний 

набір, фотокореспонденти, журналісти, 

редакційна рада). 

2. Організаційне заняття. Створення 

ініціативної групи. Розподіл завдань та 

ролей в групі.  

3. Встановлення контактів із ЗМІ з метою 

співпраці. Проведення соціологічного 

опитування; пошук інформації в різних 

джерелах 

 

3. Навчально-практичні заняття, спря-

мовані на ознайомлення із специфікою 

створення і функціонування ЗМІ; 

відпрацювання навичок письмової та 

усної комунікації, ораторського мис-

тецтва. Організація технічної допомоги 

4. Створення і функціонування 

студентського засобу інформації (газети, 

радіо, прес-центру тощо) 

4. Допомога у підготовці створення 

студентських засобів інформації, 

залученні спонсорської допомоги та 

ресурсних осіб 
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Діяльність студентів  Керівництво наставника 

5. Презентація результатів соціальної 

діяльності у шкільній та місцевій громаді 

Узагальнення результатів діяльності. 

Планування подальшої діяльності 

5. Підсумкове заняття за результатами 

проектної діяльності 

 

За результатами дослідження форми здійснення соціальних ініціатив 

студентської молоді за інформаційним напрямом були різноманітними: збір 

інформації, проведення інтерв’ю, підготовка репортажу, фотовиставки, 

підготовка матеріалів до фотоконкурсу, створення та поповнення 

матеріалами стендів «Прес-центр повідомляє», «Спортивний парламент 

інформує»; випуск агітаційних матеріалів на молодіжну тематику (плакатів, 

газет, гасел); створення періодичних видань (газета, альманах, 

інформаційний листок для студентів та громадськості), реєстрація груп у 

соціальних мережах, з метою розповсюдження інформації про власну 

діяльність. 

На підставі аналізу продуктів діяльності, результатів анкетування 

студентської молоді можемо констатувати набуття нею у ході дослідної 

роботи виховання інформаційно-дослідницької та соціально-комунікативної 

здатностей громадянської компетентності, зміст яких подано у таблиці. 

Виховні результати за інформаційним напрямом 

 

Громадянська 

здатність 
Виховний результат 

Інформаційно-

дослідницька 

Визнання цінності громадської думки та важливості співпраці із 

засобами масової інформації у процесі вирішення суспільних 

проблем; розуміння значення засобів масової інформації у 

демократичному суспільстві; знання про різні види джерел 

інформації; навички отримання інформації; логічного та критичного 

мислення; оволодіння методами обробки інформації, класифікації та 
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систематизації; вміння готувати різні види матеріалів для ЗМІ. 

Соціально-

комунікативна 

Усвідомлення важливості співпраці із громадянами та ЗМІ у 

демократичному суспільстві, знання про види та способи соціальної 

комунікації; навички діалогового спілкування; підготовки 

презентації усної та на електронних носіях; навички співпраці у 

групі, розподілу обов’язків, ділової комунікації. 

 

Як нами вже було зазначено, професія медичного працівника вимагає 

відповідного рівня професійно-етичної культури, як невід’ємного складника 

професійної діяльності. Відповідно до цього, завданням професійно-

культурного напряму громадянського виховання нами визначено оволодіння 

студентською молоддю сукупністю здатностей, необхідних для подальшої 

професійної діяльності: життя у багатоманітному, полікультурному сус-

пільстві на засадах толерантності, терпимості, милосердя. У нашому дослід-

женні цей напрям охоплював широкий спектр соціальних ініціатив на різну 

тематику: «Найгуманніша професія в світі», «Почесна місія – нести добро 

людям», «Милосердя – справа всіх і кожного», «Етичний кодекс медичного 

працівника», «Лікарська таємниця» тощо. Такі заходи допомагали краще 

пізнати особливості обраної професії, сприяли розвитку професійно-етичної 

культури майбутніх медичних працівників. Відповідно алгоритм реалізації 

соціальних ініціатив студентської молоді за професійно-культурним 

напрямом громадянського виховання представлено у таблиці: 

 

Алгоритм реалізації соціальних ініціатив студентської молоді   

за професійно-культурним напрямом громадянського виховання 

 

Діяльність студентів Керівництво наставника 

1. Дослідження феномену професійно-

етичної культури медичного працівника. 

1. Навчально-практичне заняття на тему: 

«Професійно-етична культура медичного 

працівника - запорука успішної 
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Діяльність студентів Керівництво наставника 

професійної діяльності». 

2. Організаційне заняття. Аналіз зібраної 

інформації з різних джерел. Вибір 

проблеми дослідження. Розподіл завдань та 

ролей в групі; пошук інформації в 

Інтернеті, ЗМІ та інших джерелах. 

2. Навчально-практичне заняття про основи 

медичної етики та деонтології; соціальної 

комунікації та засади професійно 

культурної взаємодії; загальнолюдькі 

цінності та демократичні принципи 

співіснування. 

3. Встановлення контактів із лікувальними 

закладами, громадськими організаціями, з 

метою співпраці.  

3. Організація допомоги в обробці 

інформації, налагодженні контактів із 

державними та громадськими 

організаціями. 

4. Реалізація соціальних ініціатив у рамках 

проекту. 

4. Допомога у підготовці презентації, 

підготовці презентаційних матеріалів 

 

6. Узагальнення результатів діяльності. 

Рефлексія учасників діяльності. 

6. Підсумкове заняття за результатами 

проектної діяльності. 

 

Як свідчать результати дослідження, активне залучення студентської 

молоді до дослідження проблем закладу освіти й місцевої громади, 

ініціювання власних соціальних ініціатив є ефективною організаційно-

педагогічною формою громадянського виховання у рамках позааудиторної 

виховної роботи, яке забезпечує створення демократичного виховуючого 

середовища, в якому студентська молодь отримує можливість виявити 

ініціативу, відчути суспільне значення реалізованої діяльності, а 

найголовніше – реалізувати власні професійні здібності, аналізувати власний 

професійний вибір. Організована у такий спосіб виховна робота сприяє 

активізації студентської молоді, формуванню в неї свідомого ставлення до 

суспільних явищ та процесів у місцевій громаді, осмисленого ставлення до 

обраної професії, готовності до саморозвитку та самовдосконалення. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що створення демократичного виховуючого 

середовища медичного коледжу забезпечується такими умовами: визначення 

змісту, форм і методів виховної роботи, відповідно до вікових особливостей, 

інтересів і потреб студентів; сприяння засвоєнню ними досвіду соціальної 

активності у різних видах суспільно-корисної та професійної  діяльності; 

врахування специфіки соціокультурних умов місцевої громади; спрямування 

розвитку особистості  на формування професійної позиції медичного 

працівника, який буде відповідати потребам сучасного суспільства.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

Експериментальна перевірка,  запропонованих нами в ході наукового 

дослідження педагогічних умов, мала на меті довести запропоновану гіпотезу 

щодо підвищення рівня професійної позиції майбутніх медичних працівників 

в процесі фахової підготовки в медичному коледжі  в експериментальних 

умовах. Так, аналізуючи впровадження педагогічних умов, можна 

констатувати той факт, що запропоновані нами умови сприяли підвищенню 

рівня професійної позиції студентів експериментальних груп. 

Побудова кваліметричної моделі рівня сформованості професійної 

позиції майбутніх медичних працівників дозволила здійснити статистичні 

розрахунки показників по кожному критерію окремо (Таблиці 3.2 – 3.4), 

відповідно до чого нами було здійснено узагальнення  (Таблиця 3.5) щодо 

рівнів сформованості професійної позиції студентів медичного коледжу по 

кожному критерію, враховуючи їх показники та вагомість. Узагальнені дані 

таблиці 3.5. 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 – 
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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 розвитку методичної грамотності,  як однієї з педагогічних 

умов формування професійної позиції майбутніх медичних працівників. 

Впровадження другої педагогічної умови – розвиток професійно-

етичної культури студентів-медиків –  надало нам можливість 

експериментально перевірити значущість даного феномену для студентів 

початкових курсів та динаміку його росту в студентів старших курсів. 

Використовуючи ряд психологічно-педагогічних методик, тренінгових 

технологій, впровадження спеціальних тематичних блоків не тільки до 

програм  суспільно-гуманітарних дисциплін, а й до професійно-

зорієнтованих,  нами розроблено рівні сформованості професійно-етичної 

культури майбутніх медичних працівників.  Результати контрольного зрізу за 

рівнями сформованості професійно-етичної культури засвідчили позитивну 

динаміку за кожним компонентом, визначеним нами структури  у розділі 2.2. 

Після завершення підсумкового етапу експерименту в експериментальній 

групі кількість студентів з достатнім рівнем професійно-етичної культури 

збільшилася на  15, 7 %; з середнім  - на 11,2 %. Водночас в контрольних 

групах ці показники мали незначний відсоток позитивної динаміки. 

Студентів з початковим рівнем сформованості професійно-етичної культури 

в експериментальних групах стало набагато менше, ніж у контрольних: ЕГ – 

20, 8 %; КГ – 41,1 %. 

Водночас, в ході експериментальної частини дослідження, нами 

впроваджено ряд студентських ініціатив, які вважаємо визначальними при 

цілеспрямованій взаємодії з різними соціальними інституціями щодо 

створення демократичного виховуючого середовища медичного коледжу, 

визначеного нами як третя педагогічна умова наукового дослідження. В ході 
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формувального етапу нами розроблено алгоритм реалізації соціальних 

ініціатив студентської молоді у позааудиторній виховній роботі медичного 

коледжу, відповідно до напрямів громадянського виховання: політико-

правовий, історико-патріотичний, морально-етичний, інформаційний, 

професійно-культурний. 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. 

Всі педагогічні умови, розроблені і впроваджені нами 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. Важливого значення, в ході нашого наукового дослідження, 

набули визначені нами та експериментально апробовані педагогічні умови, 

які значно активізували процес діяльності медичного коледжу в напрямку 

професійного становлення особистості. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Наукове дослідження, проведене нами, з проблеми формування 

професійної позиції майбутнього медичного працівника в процесі фахової 

підготовки у медичному коледжі, запропонувало нове вирішення даної 

проблеми, що полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

запропонованих нами педагогічних умов. 

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. 

Таким чином, 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.  

Відповідно до визначених завдань нашого 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  поняттякритеріїв, показників  та рівнів 

формування професійної позиції майбутнього медичного працівника.На 

підставі визначення змісту професійної позиції майбутніх медиків нами було 
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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: 
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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 
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коледжі виявило, що знання та вміння, ціннісні орієнтації студентської 

молоді не завжди відповідають потребам сучасного суспільства та освітнім 

вимогам.  

У процесі дослідження для забезпечення реалізаціїмети та завдань 

створення демократичного виховуючого середовища визначено соціально-

педагогічні умови, дотримання яких сприяє результативності виховного 

процесу, і, як наслідок, – формуванню професійної позиції, а саме: розроб-

лення 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. 



237 

 

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. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Кваліметрична модель рівня сформованості професійної позиції 

майбутніх медичних працівників 

 

Критерій, 

Р 

Вагомість  

критерію,  

М 

Показник 

критерію, 

Ф 

Вагомість 

показника, 

m 

Коефіцієнт, 

К 

І. 

Мотиваційний 

Р1= М1х (Ф1+ 

Ф2 + Ф 3 + Ф 4 

+ Ф5) 

0,33 1.1. Усвідомлення 

мотивів і потреб в 

оволодінні 

професією 

0,22 К1 

1.2. Стійкий 

інтерес до пізнання 

нового 

0,24 К2 

1.3. 

Цілеспрямованість, 

наполегливість 

0,18 К3 

1.4. Саморозвиток 

 

0,18 К4 

1.5. Ініціативність 

 

0,18 К5 

ІІ. 

Пізнавальний 

Р2= М2х (Ф1+ 

Ф2 + Ф 3 + Ф 4 

+ Ф 5) 

0,33 2.1. Навчально-

інтелектуальні 

знання та вміння 

0,24 К6 

2.2. Інформаційна 

культура  

(вміння 

аналізувати, 

0,19 К7 
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обробляти, 

усвідомлювати 

інформацію); 

 

2.3. Прийняття 

рішень 

0,23 К8 

2.4. Самоконтроль 

власної 

самоосвітньої 

діяльності 

 

0,17 К9 

2.5. Професійна 

дисципліна 

(організованість, 

відповідальність, 

самостійність) 

 

0,17 К10 

ІІІ. Діяльнісний 

Р3= М3х (Ф1+ 

Ф2 + Ф 3 + Ф 4+ 

Ф 5) 

0,34 3.1. Практичні 

навички 

0,26 К11 

3.2. Уміння 

планувати свою 

діяльність 

0,18 К12 

3.3. Уміння 

створювати умови 

успішного 

виконання 

діяльності 

0,17 К13 

3.4. Власний 

зразок соціальної 

0,21 К14 
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поведінки  

3.5. Комунікативні 

якості 

(використання 

професійно 

понятійного 

апарату). 

0,18 К15 
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Додаток Б 

Тренінг №1 «Актуалізація професійно-особистісного потенціалу» 

Тренінг спрямований на виявлення готовності студентів до 

оволодіння медичною професією, водночас спрямовуючи до професійної 

самореалізації в процесі навчання в медичному коледжі.Цільовою групою 

тренінгу є студенти медичного коледжу, що здобувають фахову передвищу 

освіту. 

Структура тренінгу охоплює декілька послідовних етапів 

психологічного впливу – від актуалізації відповідних особистісних ресурсів 

та підсвідомої налаштованості на успіх до формування механізмів 

готовності до майбутньої медичної  професійної діяльності та досягнення 

успіху.В процесі тренінгу студенти отримують можливість розвинути 

навички адекватного та ефективного цілевизначення, проаналізувати 

чинники, що вплинули на їх професійний вибір. З іншого боку, студенти 

мають визначити чинники, що заважають їх професійній самореалізації, 

актуалізувати власні особистісні ресурси для успішного засвоєння 

навчальної програми. Важливим аспектом даного тренінгу є актуалізація 

також підсвідомих ресурсів людини, що є досить значущим чинником 

життєвої та, відповідно, професійної самоактуалізації. 

Мета тренінгу – актуалізація професійно-особистісного потенціалу, 

студентів медичного коледжу, що здобувають фахову передвищу освіту, 

розвиток мотивації на успіх та здатності до цілевизначення, професійна 

самоідентифікація, формування здібності до конструктивного подолання 

професійної кризи, а також розширення особистісного самоусвідомлення та 

підвищення комунікативної компетентності. 

Завдання тренінгу: 

1. Сформувати навички оволодіння методами активізації внутрішніх 

ресурсів та креативного потенціалу особистості, усвідомити бар’єри 



242 

 

прояву креативності і створити умови для подолання чи зменшення 

їх впливу. 

2. Підвищити рівень самоприйняття та самоусвідомлення. 

3. Підвищити соціально-професійну та комунікативну компетентність, 

усвідомити власні професійні потреби, інтереси й цінності та 

перешкоди на шляху професійного розвитку. 

4. Навчити навичкам адекватного та ефективного цілевизначення. 

5. Сприяти розвитку мотивації досягнення успіху, скоректувати форми 

реакції на ситуації неуспіху в професійній діяльності. 

6. Сприяти усвідомленню власних індивідуальних особливостей, що 

перешкоджають конструктивному подоланню кризової ситуації. 

Головним завданням тренінгує усвідомлення та розвиток механізмів 

готовності до майбутньої професійної діяльності та успішної професійної 

самореалізації. 

Методологічні засади проведення тренінгу: 

Принцип активності: члени групи постійно залучаються до рольових 

ігор, дискусій, виконують тематичні вправи та ін. 

Принцип творчої позиції учасників: в процесі занять в групі постійно 

створюються ситуації, в яких учасниками доводиться проявляти 

самостійність у розв’язанні завдань, відкривати для себе нові виміри 

проблемних ситуацій, знаходити нові конструктивні рішення в ситуації 

кризи. 

Принцип об’єктивізації поведінки: провідним засобом об’єктивізації 

є зворотній зв’язок, тобто інформація, що отримує людина від інших 

учасників групи та від тренера, стосовно власної поведінки. 

Принцип оптимізації пізнавальних процесів в умовах спілкування: в 

умовах спілкування ефективність та динаміка пізнавальних процесів 

відрізняються від тих, які характеризують ці процеси в умовах ізольованої 

діяльності. 



243 

 

Принцип партнерської взаємодії: партнерська взаємодія 

характеризується рівністю психологічних позицій учасників, визнанням 

цінності особистості іншої людини, прагненням до співпереживання та 

розуміння інтересів співрозмовника. 

Принцип безумовного прийняття учасників полягає у безоцінному 

сприйнятті учасниками та тренером одне одного. 

Основні правила роботи тренінгової групи: 

- Спілкування відбувається за принципом «тут і зараз», що передбачає 

звернення до теперішнього, того, що турбує учасників саме зараз, 

обговорення того, що відбувається в групі. 

- Бажаним є доброзичливість та толерантність під час обговорення вправ та 

завдань, виявлення позитивних властивостей одне одного. 

- Під час роботи групи заохочується щирість, відвертість та довірчість у 

спілкуванні. 

- Неприпустимим є безпосередня оцінка людини - оцінюються не властивості 

учасників, а тільки їх дії. 

- Все, що відбувається в групі є конфіденційним. 

- Можливість звертатися до один одного на ім’я та на «ти» (за бажанням). 

Тренінг складається з 7 занять, які являють собою цілісну систему, 

спрямовану на підвищення соціально-професійної та комунікативної 

компетентності майбутніх медичних працівників, усвідомлення власних 

професійних потреб, інтересів та цінностей і перешкод на шляху 

професійного розвитку. 

Результатами провідних етапів тренінгу є: 

1. Актуалізація внутрішніх ресурсів та креативного потенціалу 

особистості в ситуації безробіття. 

2. Підвищення рівня самоприйняття та самопізнання. 

3. Розвиток здатності до ефективного цілевизначення та мотивації на 

успіх. 
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4. Актуалізація готовності до професійної самореалізації особистості, що 

може перебувати в ситуації «кризи безробіття». 

5. Розвиток навичок конструктивного подолання кризової ситуації 

безробіття. 

Рекомендована кількість учасників: 10-12 осіб. 

 

Заняття 1 «Творчий потенціал», «Самопізнання». 

 Вправа 1 «Знайомство». 

Мета вправи:знайомство для створення в групі креативного 

середовища – середовища, що спонукає до прояву творчого мислення і 

поведінки. 

Інструкція: «давайте познайомимось і зробимо це так: кожний по 

черзі, по колу, за годинниковою стрілкою буде називати своє ім’я, а також 

одну з властивостей або рис характеру, яка починається на ту саму літеру 

що й ім’я. Отже, ім’я, та риса вашого характеру». 

Очікуваний результат:відбувається знайомство учасників тренінгу, 

вони дізнаються про особистісні риси одне одного, запам’ятовують ім’я 

інших членів групи. 

Час виконання – 15 хвилин. 

 

 Вправа 2 «Експрес-малюнок» 

Мета вправи: розвиток здатності до нестандартного мислення, 

синтезу оригінальних ідей; збільшення варіантів виходу із ситуації кризи; 

підвищення емоційної розкутості учасників тренінгу. 

Обладнання: кольорові олівці, крейди, фломастери, аркуш паперу. 

Інструкція: «зараз хтось із вас візьме аркуш паперу та все те, що 

йому потрібно для малювання. Протягом 1 хвилини ви можете малювати на 

цьому аркуші те, що вам хочеться. Через 1хвилину за моєю командою ви 

передаєте власний аркуш сусіду зліва. Після того, як ви отримаєте аркуш, 
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на якому вже щось намальовано, треба домалювати ще щось, розвиваючи 

сюжет в будь-якому напрямі. Робота буде продовжуватись доти поки 

аркуш не пройде колом та не повернеться у вихідну позицію до першого 

учасника». 

Вступна частина: «отже, ми трохи зазирнули у світ власних емоцій 

та почуттів, відчули власні внутрішні творчі імпульси, а зараз я пропоную 

вам повернутися до думок та міркувань, тобто раціональних механізмів 

пізнання світу та себе та виконати наступну вправу».  

 

 Вправа 3 «Хто Я?» 

Мета вправи: актуалізація уявлень про себе, виявлення прихованих 

особистісних рис та властивостей, мотивація на самопізнання. 

Інструкція: «протягом 10 хвилин вам пропонується відповідати на 

питання «Хто я?» та занотовувати ваші відповіді на аркуші паперу. 

Пам’ятайте, що вірних або не вірних відповідей не має та фіксуйте те, що 

найперше спадає вам на думку. (Пауза для записів 10 хвилин). 

Зверніть увагу на те, чи повторюються ваші відповіді, що може 

свідчити про ваш переважний інтерес до певної теми. Проаналізуйте до 

якого часу належать ваші відповіді: до минулого, теперішнього чи 

майбутнього. Ще раз продивіться власні відповіді. Поставте біля кожної з 

них «+» – якщо дана властивість вам подобається або «-» – якщо не 

подобається. Подивіться яких позначок більше, що відображає ваше 

ставлення до себе: любите ви себе чи ставитесь критично до окремих рис 

вашого характеру. 

Розподіліть ваші відповіді на 4 категорії: «Я такий, тому що це 

залежить від мене»(позначте ці відповіді літерою «Я»); 

«Я такий, тому що це залежить від інших людей» (літера «Л»); 

«Я такий, тому що це залежить від долі (літера «Д»); 
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Підрахуйте скільки відповідей у вас належить до певної категорії. 

Якщо у вас переважають літери «Д» та «Л», можливо, ви вважаєте себе 

іграшкою в руках долі або інших людей та відмовляєтесь від того, щоб 

відчувати себе власником власного «Я». Якщо у вас переважає літера «Я» 

ви керуєте власним життя, але якщо цих літер у вас понад 75 %, 

поміркуйте, чи не веде це до того, що ви намагаєтесь контролювати усі 

події власного життя. 

Зверніть увагу на ті якості, які ви відмітили позначкою «-», яку літеру 

ви поставили біля них, чи залежать вони від вас самих, чи від інших людей 

або від долі (пауза 10 секунд). Підкресліть ті небажані властивості, які ви 

здатні змінити. Подивіться, скільки небажаних якостей можуть бути 

зміненими та подумайте як саме цього можна досягнути (пауза 10 секунд). 

А тепер поміркуйте, які риси є найбільш цінними для вас в контексті вашої 

професійної діяльності та поставте біля них літеру «П» (професія). 

(Пауза 1 хвилина). 

А які ваші властивості, на вашу думку, заважають вашому 

професійному розвитку? Поставте біля них позначку «ПУ» - перешкоди до 

успіху. Подивіться якою літерою ви ще позначили ці якості та підкресліть 

ті з них, які можуть бути зміненими (пауза 20 секунд). 

А тепер я пропоную кожному з вас прочитати перелік власних 

якостей із відповідним коментарем стосовно їх бажаності та професійної 

цінності, а також про причини їх виникнення та можливість змін». 

Інформація для тренера: кількість використаних слів відображає 

рівень самопрезентації особистості. 

Якщо відповідей менше 8 це означає, що ви не бажаєте пред’являти 

себе навіть самому собі, намагаєтесь не помічати в собі багатьох 

особистісних рис та властивостей. 
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Кількість відповідей від 9 до 17 – середній рівень самопрезентації, 

який свідчить про те, що людина знає себе, але не дуже добре та не прагне 

краще зрозуміти себе. 

Більше 18 відповідей відображає високий рівень самопрезентації та 

засвідчує те, що людина дивиться на себе з різних боків і намагається 

краще пізнати себе. 

Більше 22 відповідей свідчить про те, що ви сприймаєте дану вправу 

як змагання та прагнення надати якомога більше характеристик. 

Важливим також є аналіз змісту наведених характеристик, ступінь їх 

формальності, повторюваність, а також час до якого належать виокремлені 

якості.Якщо більшість характеристик відображають ваше минуле -  це, 

можливо, свідчить про те, що воно здається вам кращим, порівняно, з 

теперішнім та майбутнім або, навпаки, уособлює для вас певні проблеми. 

Аналогічним чином може бути проінтерпретована фіксація на 

майбутньому. 

Час виконання 60 хвилин. 

Перерва 15 хвилин. 

 

 Вправа 4 «Скульптура емоцій» 

Мета вправи:усвідомлення та обговорення власних почуттів, 

розвиток здатності керувати ними; досвід трансформації негативних 

почуттів на позитивні, створення творчого настрою. 

Інструкція: «а зараз оберіть собі пару серед інших членів групи та 

визначте власні ролі: «скульптора», який буде створювати та «глини», яка 

буде відображати почуття та емоції. Домовтесь, хто зараз буде «глиною», а 

хто «скульптором». Коли ролі будуть визначені скульптор починає «ліпити 

з глини» почуття, яке він бажає показати. Коли скульптура буде перед вами 

уявіть, що почуття заговорило, і несе в собі певне повідомлення для вас. 

Вислухайте його і дайте відповідь на нього. 
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Поміркуйте, яким чином ви хотіли б змінити зображену емоцію. 

Якщо хочете ви можете виліпити нову скульптуру.Потім поміняйтесь 

ролями для того, щоб кожен з вас відчув себе у ролі і «скульптора» і 

«глини». 

Час виконання вправи 30 хвилин. 

 

 

 Вправа 5 «Без маски» 

Мета вправи: зняття емоційної та поведінкової скутості, формування 

навичок відвертих висловлювань; розвиток особистісної автентичності. 

Інструкція: «кожному з вас зараз буде надана картка з написаною 

фразою, що не має закінчення. Без будь-якої попередньої підготовки ви 

повинні закінчити фразу. Висловлювання повинно бути відвертим. Якщо 

інші учасники відчують фальш, вам доведеться брати ще одну картку». 

Приблизний зміст карток: 

1. «Особливо мені подобається, коли люди, що оточують мене...» 

2. «Чого мені іноді по-справжньому хочеться, це...» 

3. «Іноді люди не розуміють мене, тому що я...» 

4. «Вірю, що я...» 

5. «Мені буває соромно, коли я...» 

6. «Особливо мене дратує, що я...» 

7. «Мені страшно, коли...» 

8. «Насправді я боюсь, що...» 

9. «Я ненавиджу, коли...» 

10. «Я мрію про...» 

11. «Я відчуваю злість, коли...» 

12. «Я відчуваю тугу, коли...» 

13. «Я завжди відчуваю занепокоєння, щодо...» 

14. «Я дуже ціную...» 
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15. «Я люблю...» 

16. «Я пишаюсь собою за...» 

17. «Я в захопленні від...» 

18. «Я прагну до...» 

19. « Я страждаю коли...» 

20. «Я відчуваю себе щасливим коли...» 

Час виконання вправи 30 хвилин. 

Домашнє завдання: «протягом того часу, який у вас буде до нашого 

наступного заняття, апробуйте, будь ласка, навички конструктивного прояву 

власних почуттів, у ситуаціях повсякденного спілкування та поділіться 

власним досвідом з іншими учасниками групи на наступному занятті». 
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Додаток В 

Тренінг № 2 «Внутрішні ресурси. Самопізнання» 

Перевірка домашнього завдання. 

Кожен з учасників по черзі дуже стисло розповідає про власний досвід з 

трансформації негативних почуттів. Ведучий надає відповідний зворотній 

зв’язок та підсумовує що саме вдалось або не вдалось. 

Час виконання 15 хвилин 

 

 Вправа 1 «Хода» 

Мета вправи:створення у групі творчої спонтанної атмосфери, 

відпрацювання різних моделей поведінки та узгодження їх із внутрішнім 

станом. 

Інструкція:заразвам пропонується відтворити різні типи ходи. 

Спочатку пройдіться як невпевнена в собі людина: засуньте руки якомога 

глибше до кишень, зігніться та дивіться у підлогу, піднімайте очі тільки 

іноді і т.д. 

Як ви думаєте, чи виникає бажання спілкуватися з такою людиною? 

Потім пройдіться як мрійник з піднятою догори головою, повільно та 

розслаблено. 

А тепер відтворіть ходу самовпевненої, пихатої людини, яка «несе 

себе». 

Потім відчуйте себе впевненою людиною, зверніть увагу на те, щоб 

ваші плечі були розведені, ноги злегка розставлені, голова відкинута і т.д. 

 

 Вправа 2 «Розвиток самоприйняття обраної професії» 

Мета вправи:розвиток самоприйняття власного професійного 

вибору, впевненості у собі, прийняття інших; виявлення причин 
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некомфортної поведінки та незалежності, що сприяють соціально-

психологічній адаптації людини. 

Інструкція: «ознайомтесь, будь ласка, з наступним переліком мотивів 

для вибору професії (роздається опитувальник), та проаналізуйте свою 

поведінку з точки зору її відповідності наведеним ознакам. Проранжуйте 

перелік та визначте ступінь наявності у власній поведінці перерахованих 

ознак, а саме: почніть з того, що притаманно вам щонайбільше, а закінчить 

тим, що вам зовсім не притаманно. 

Опитувальник щодо мотиву вибору медичної професії 

1. Медична професія відкриває перспективу стати публічною особою, 

прославитися. 

2. Це дає можливість продовжити сімейну традицію. 

3. Можливість служити людям. 

4. Забезпечує високий заробіток. 

5. Дає змогу продовжити навчання та спілкування зі своїми друзями. 

6. Моя майбутня професія має велике значення для країни, людства. 

7. Легкість працевлаштування. 

8. Перспективність, можливість кар’єрного зростання. 

9. Дає змогу виявити свої професійні здібності та якості особистості. 

10. Збагачує знаннями, розвиває інтелект. 

11. Підвищує рівень культурного розвитку. 

12. Романтичність, шляхетність професії. 

13. Творча робота, є можливість відкриття. 

14. Важка, складна професія. 

15.  Чиста, легка, спокійна робота. 

(Пауза 2 хвилини). 

А тепер я пропоную кожному з вас розповісти іншим про те, що вам 

найбільш притаманно, а що, навпаки, для вас є зовсім неприроднім. 
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Вступна частина: «зараз ми будемо виконувати вправу, спрямовану 

на актуалізацію ваших ресурсних станів, ваших потенційних можливостей, 

які можна використати для самоактуалізації та саморозвитку, важливим 

напрямом якого є подолання професійної кризи». 

 

 Вправа 3 «Ресурсний стан» 

 

Мета:актуалізація ресурсних ситуацій та енергетичного потенціалу 

особистості; розвиток здатності до конструктивного подолання кризових 

ситуацій. 

Інструкція: «орієнтація на успіх може бути створена в результаті 

пригадування минулих успіхів, які засвідчують сховані резерви людини у 

духовній, інтелектуальній, вольовій сфері та надають впевненості у 

власних силах.Для актуалізації власної успішності необхідно пригадати 

ситуації власного успіху, коли ви в чомусь одержали перемогу, пишались 

собою та відчували себе щасливими». 

Для цього давайте виконаємо наступну вправу: 

1. Сядьте зручно, якщо це можливо -  закрийте очі. 

2. Дихайте повільно та глибоко, відчуйте у своєму тілі розслаблення та 

комфорт. 

3. Пригадайте ситуацію власного успіху, згадайте, як саме це 

відбувалось, як ви відчували себе тоді, що ви чули про себе і т.д. 

4. Переживши знову цю ситуацію, детально згадайте всі зорові, слухові 

та тілесні відчуття, якомога чіткіше. 

5. Відчуйте цей стан декілька хвилин, відчуйте цю ситуацію. 

6. Відкрийте очі та поверніться до нас у кімнату. 

А тепер я пропоную кожному розповісти про те, яку ситуацію він 

пригадав, які емоційні стани тоді відбувалися з ним, чи вдалось зараз знову 

відчути цей стан. Розкажіть також завдяки яким рисам вашої особистості 
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вам вдалось досягти цього успіху.Цю вправу ви можете виконувати, коли 

ви відчуваєте напругу та втому.Для використання образів для позитивної 

саморегуляції спеціально запам’ятовуйте ситуації, події, коли ви відчували 

себе комфортно, спокійно, впевнено - це ваші ресурсні ситуації. При цьому 

намагайтеся зберігати в пам’яті зорові образи події, слухові відчуття, 

відчуття в тілі, і т.д.Якщо в результаті виконання цих дій вам вдасться 

досягнути стану спокою та впевненості, у подальшому вам достатньо буде 

скороминущої згадки про цю ситуацію, щоб подібний стан повернувся і ви 

відчули приплив сил та енергії. 

Отже, формулою впевненості є: 

1. Свідоме відтворення постаті та міміки впевненої людини. 

2. Створення внутрішнього відчуття радості. 

3.Створення образу власного успіху, відчуття себе успішною людиною. 

Час виконання 50 хвилин 
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Додаток Г 

Тренінг № 3«Професійне Я» 

Вступна частина: «зараз вам пропонується медитативна вправа, 

спрямована на актуалізацію вашого підсвідомого потенціалу, ваших 

схованих ресурсів. Виконання цієї вправи насичує людину енергією та 

бажанням створювати та реалізовувати власну життєву програму та 

активізувати його громадську та професійну позицію». 

 

 Вправа 1 «Мудрець із храму» 

Мета вправи:актуалізаціяпідсвідомих ресурсів, в тому числі і 

професійних, відчуття власних підсвідомих прагнень та бажань. 

Інструкція: «сядьте зручно, розслабтесь і посидьте кілька хвилин 

спокійно, ні про що не думаючи. Можете закрити очі. Ви відчуваєте, як 

ваші руки стають теплими і важкими, приємне тепло охоплює ваші пальці, 

розповсюджується вище, охоплює ваші лікті та передпліччя. Ваші м’язи 

розслаблюються. Вам приємно і комфортно. Ваші ноги охоплює приємна 

тепла хвиля. Ви відчуваєте у ногах приємну важкість.Прислухайтесь до 

свого дихання. Ви дихаєте вільно та спокійно. Вам приємно та комфортно. 

Ви відчуваєте як розслаблюються м’язи вашого обличчя, розслаблюються 

повіки, щоки, лоб та підборіддя. Ви відчуваєте приємне розслаблення у 

всьому тілі. 

А тепер уявіть себе, стоячи на галявині у літньому лісі. Густа трава 

піднімається до колін, пелюстки квітів торкаються ваших ніг. Навкруги 

дерева, їх листям шелестить теплий вітерець. Сонячні промені створюють 

вигадливу мозаїку світла та тіні. Ви перетинаєте галявину та заглиблюєтесь 

у ліс. Під вашими ногами вузька стежка. Вона ледь помітна у траві. Видно, 

що нею нечасто ходять. Ви не поспішаючи йдете лісом та раптом бачите 

крізь крони дерев покрівлю будівлі незвичної архітектури. Ви йдете до цієї 
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будівлі. Це храм. Цей храм – місце тиші і спокою, місце для роздумів та 

заглиблення у себе. Ви піднімаєтесь сходами, і відкриваєте двері. . Напроти 

дверей, через які ви ввійшли – великий дубовий стіл, за яким сидіть старець 

у білосніжному одязі. 

Це мудрець, що знає всі таємниці світу, події минулого та 

майбутнього. Ви можете запитати його про те, що вас турбує, - і, можливо, 

ви отримаєте відповідь, яку так довго шукали.Можливо, старець хоче вам 

подарувати. Приміть із вдячністю його подарунок. 

Час відвідування храму закінчується. Подякуйте мудрецю за те, що 

він зустрівся з вами... 

Ви зупиняєтесь, в останній раз оглядаєте пейзаж навкруги... і знову 

переноситесь сюди, до цієї кімнати. 

Виконується вправа. 

А тепер, коли ви відкрили очі, намалюйте, будь ласка, те, що ви отримали від 

мудреця у подарунок та те, що найбільше вразило вас. 

Пауза 5 хвилин 

А тепер я пропоную кожному з вас розповісти про те, що саме ви бачили, що 

сказав вам мудрець, що ви отримали в подарунок від нього. Як ви думаєте, 

що це означає (слова, подарунок), яке символічне значення цього саме для 

вас в контексті вашої життєвої ситуації? Розкажіть, будь ласка, що вам 

найбільше сподобалось, що було неприємним, а що найбільше здивувало? 

(Тренер заохочує учасників до надання зворотного зв’язку щодо виконання 

вправи). 

Внутрішній голос розмовляє мовою позитивних «Я»-висловлювань, 

тобто висловлювань типа «Я хочу…», «Я відчуваю…», «Я можу…». В 

процесі життя людина заглушує свій внутрішній голос завдяки впливу 

різноманітних схем, стереотипів та норм, що часто не дозволяє їй приймати 

вірні рішення. 
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Вміння чути своє внутрішнє «Я» призведе до того, що ви зможете 

діяти згідно з власним вибором та бажанням, а не реагувати на 

навколишню дійсність під тиском стереотипів та схематичних уявлень, 

тобто знайти свій унікальний напрям особистісної самореалізації, 

професійної самореалізації,  який найбільшою мірою сприятиме 

актуалізації вашого внутрішнього потенціалу». 

Час виконання 50 хвилин 

Підсумок заняття:«отже, сьогоднішнє заняття було дуже цінним в 

контексті нашого особистісного професійного  зростання – ми визначили 

критерії самоприйняття, апробували механізми розвитку власних 

ресурсних станів, а також актуалізували власну здатність відчувати 

імпульси підсвідомості – імпульси, що відображають шлях до власного Я 

та ефективної самореалізації в професійній діяльності». 

Домашнє завдання:«для того, щоб навчитися краще відчувати свій 

внутрішній голос кожного дня, до нашої наступної зустрічі, складайте та 

проголошуйте мінімум три речення, що починаються словами “Я 

відчуваю…», «Я хочу…» та «Я люблю…». 

Час виконання 5 хвилин 

 

 Вправа 2 «Професійне Я” 

Перевірка домашнього завдання: «зараз я пропоную кожному з вас 

розповісти про те, виконання яких прав викликає у вас певні складнощі, а що 

ви реалізуєте у власному житті найчастіше. Поділиться також вашими 

міркуваннями стосовно того, що саме обмежує вашу особистісну свободу, а 

які риси, що придушують особистіcне самовиявлення, навпаки, вам не 

властиві». 

Кожен з учасників по черзі розповідає про власний досвід. Ведучий надає 

відповідний зворотній зв’язок та резюмує виступи учасників тренінгу. 

Час виконання 30 хвилин 
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Додатокґ  

Тренінг № 4 «Мої цілі» 

Перевірка домашнього завдання: «зараз я пропоную кожному з 

учасників розповісти про виконання домашнього завдання, спрямованого 

на розвиток інтуїтивних здібностей та пізнання власного підсвідомого». 

Кожен з учасників по черзі розповідає про власні Я-висловлювання, що 

відображають їх цінності, бажання та почуття. Ведучий надає відповідний 

зворотній зв’язок та резюмує виступи учасників тренінгу. 

Час виконання 20 хвилин  

Вступна частина:«зараз я пропоную вам звернутися до власних 

цінностей, - того, що є для вас важливим та визначає ваші переконання, 

життєву позицію, провідні напрями життєвої самореалізації та головні 

життєві цілі». 

 Вправа 1 «Мої цінності» 

Мета вправи: справжніх цінностей та цілей учасників. 

Інструкція: «протягом 10 хвилин напишіть 3-5 варіантів 

продовження наступного речення «Для мене зовсім безглуздо…» 

Потім складіть фрази, протилежні за змістом тим реченням, які ви написали, 

не використовуючи при цьому частку «не». Наприклад, «безглуздим є летіти 

на Місяць» – протилежна фраза – «жити на Землі». 

(Пауза 10 хвилин). 

Нові фрази відображають ваші цінності, які є зараз для вас 

важливими.  

А зараз я пропоную кожному розповісти про власні цінності та 

визначити які серед них є для вас найважливішими, а якими ви могли б 

поступитися. (Під час розповідей тренер спонукає учасників до роздумів, 

що нового вони дізнались про себе завдяки цій вправі, що їх здивувало, що 

є найбільш важливим для них серед визначених цінностей, які цінності 

реалізуються у вашому житті, а які ні). 
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Час виконання 20 хвилин. 

 

Вступна частина: зараз я пропоную вам звернутися до визначення власних 

цілей, - того що є метою нашої життєвої та професійної самореалізації, що 

відображає наші потреби та відповідає нашим ціннісним орієнтаціям. 

 

 Вправа 2 «Мої цілі» 

Мета вправи:усвідомлення учасниками справжніх бажань, які є 

стрижнем особистісних перетворень та особистісного розвитку. 

Інструкція:сядьте зручно, зніміть напругу з м’язів, розслабтеся, 

створіть для себе приємну атмосферу. А тепер запитайте себе: «Чого я хочу 

досягнути, насправді?». Запишіть першу відповідь, що спала вам на думку. 

Шукайте відповіді на це питання протягом 10 хвилин. Не напружуйтесь, 

пишіть все, що спадає вам на думку. Будьте вільні та не керуйте вашою 

думкою. 

(Пауза 10 хвилин). 

Ефективність у досягненні поставлених цілей передбачає опанування 

певних вмінь з правильного визначення мети, створення плану досягнення 

цілі і т.д. Зараз я пропоную вам ознайомитись із тим як аналізувати та 

детально планувати власні цілі (роздається інформаційний буклет-схема): 

1.Планування як основний елемент досягнення цілі. 

2.Усвідомлення плюсів і мінусів поставленої цілі. 

3. Для чого мені це? 

4.Що я отримаю, коли я це зроблю? 

5. Що буде, якщо я не почну цього робити? 

6 Що може заважати мені на шляху до моєї цілі? 

7.Правильне планування розпорядку дня. 

8.Вміння розпочинати з найважчої справи. 
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9.Позбавитися негативних думок: «Я не знаю з чого почати», Я не 

почну робити, допоки не буду впевнений у результаті», «Без додаткової 

допомоги я не впораюсь» і т.д. 

10.Налаштовуватися тільки позитивно. 

11.Не втрачати контроль часу. 

(Пауза 3 хвилини). 

А тепер я пропоную кожному з вас проаналізувати власні цілі за 

визначеною схемою. Коли ви будете готові, розкажіть, будь ласка, про свої 

цілі іншим учасникам. На виконання цього завдання вам відводиться 10 

хвилин. 

(Пауза 5 хвилин). 

Під час розповідей тренер може ставити учасникам додаткові 

запитання, наприклад, з’ясовувати які цілі можуть скласти рівноцінну 

альтернативу вже визначеним, заохочувати інших учасників до надання 

інформації з власного досвіду щодо подолання певних перешкод на шляху 

до цілі. Важливим також є формування в учасників вміння активізації 

власних ресурсних станів (див. вправу з минулого заняття), тобто 

пригадування власних минулих успіхів та досягнень з метою актуалізації 

власного особистісного потенціалу для досягнення поставленої мети. 

 

Вступна частина: «а зараз я пропоную вам звернутися до майбутнього та 

вже зараз створити у власній підсвідомості той образ, який ви бажаєте 

відтворити у реальності». 

Час виконання 40 хвилин 

 

 Вправа 3 «Я у майбутньому» 

Мета вправи:створення особистого позитивного образу майбутнього. 

Інструкція:«сядьте зручно, розслабтеся і посидьте кілька хвилин 

спокійно, ні про що не думаючи. Можете закрити очі.Уявіть себе через 5 
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років… Зверніть увагу на те, як ви виглядаєте через 5 років, де ви живете, 

що ви робите… Уявіть собі, що ви дуже задоволені власним життям. Чим 

ви займаєтесь? Ким працюєте? Хто знаходиться поряд із вами?…Тепер 

знову зробіть три глибокі подихи. Потягніться, напружте, а потім розслабте 

ваші м’язи, відкрийте очі. Згадайте все, що ви бачили. 

А тепер візьміть аркуш паперу та намалюйте яким ви будете через 5 років, 

хто буде поряд із вами, ким і де ви будете працювати. Поміркуйте над тим, як 

цього досягти». На виконання малюнку вам надається 10 хвилин. 

(Пауза 10 хвилин). 

А тепер розкажіть, будь ласка, про те, що ви бачили та покажіть групі 

малюнок, який ви намалювали. Під час розповіді дайте відповідь на наступні 

питання: 

- Чи задоволені ви образом вашого майбутнього? 

- Що сподобалось вам більше за все? 

- Чи було щось, що вам не сподобалось? 

- Щоб у вашому майбутньому вам хотілось би змінити? 

- Що треба зробити, щоб змінити власне майбутнє? 

(Час виконання  20 хвилин) 

 

Домашнє завдання: «протягом кількох днів до наступного заняття я 

пропоную вам зробити перші кроки на шляху до вашої цілі та розповісти про 

це наступного разу». 
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ДодатокД  

Тренінг № 5 «Моє професійне кредо» 

 

 Вправа1 «Професійне Я» 

Перевірка домашнього завдання: «зараз я пропоную кожному з вас 

розповісти про те, виконання яких прав викликає у вас певні складнощі, а що 

ви реалізуєте у власному житті найчастіше. Поділиться також вашими 

міркуваннями стосовно того, що саме обмежує вашу особистісну свободу, а 

які риси, що придушують особистіcне самовиявлення, навпаки, вам не 

властиві». 

Кожен з учасників по черзі розповідає про власний досвід. Ведучий 

надає відповідний зворотній зв’язок та резюмує виступи учасників тренінгу. 

Час виконання 30 хвилин 

Вступна частина: «зараз я пропоную вам виконати вправу, спрямовану на 

аналіз ваших дитячих бажань та мрій стосовно вашого професійного 

вибору». 

 Вправа 2 «В дитинстві я хотів бути...» 

Мета вправи:створення в групі доброзичливої невимушеної 

атмосфери. 

Інструкція: «зараз я пропоную кожному з вас протягом 3 хвилин 

написати на картці, ким ви хотіли бути в дитинстві і чому». 

(Пауза 3 хвилини). 

А тепер непідписані картки віддайте мені. 

Тренер перемішує їх і знову роздає учасникам.  

А зараз вам пропонується відчути себе у образі невідомого автора, прочитати 

написане та висловити свої припущення стосовно того, чи змінилась його 

думка тепер, коли він став дорослим. Якщо змінилась, то чому? А хто, на 

вашу думку, є автором?» 

Учасники висловлюють власні припущення. 
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«А тепер нехай кожний з учасників розповість про те, чому саме він 

обрав медичну професію, і наскільки змінились його професійні 

уподобання після початку навчання у медичному коледжі». 

Учасники по черзі виконують вправу. Інші учасники також можуть 

ставити запитання до виступаючого. 

Час виконання 30 хвилин 

 

Вступна частина: зараз я пропоную вам виконати вправу, спрямовану на 

дослідження професійних стереотипів та того впливу, що здійснює професія 

на особистість людини. 

 

 Вправа 3 «Професійні стереотипи» 

Мета вправи:виявлення професійних стереотипів та робота з ними. 

Інструкція: «виходячи з того, що стереотипи – це певні усталені 

твердження, вам пропонується зараз на аркушах паперу дати опис 

стереотипних уявлень, пов’язаних із представниками вашої професії. 

Проаналізуйте, як стереотипи впливають на тих, хто в них вірить і на інших 

людей?Підкреслить, будь ласка, ті властивості з написаного на аркуші, які, на 

вашу думку, відповідають вам особисто. Віддайте мені непідписані аркуші. А 

тепер вгадайте, хто автор кожного з них». 

Тренер збирає не підписані аркуші та зачитує те, що на них написане. 

Учасники висловлюють власні припущення.Коли автор буде визначений, 

тренер пропонує йому висловитись з приводу того, які стереотипи він 

вважає позитивними, а які негативними в контексті його особистісної 

самореалізації та яким чином вони впливають на його поведінку, 

професійне становлення та професійний розвиток  й на ставлення до нього 

інших людей». 

Очікуваний результат:учасники групи визначаються з приводу того, 

хто є носієм цих стереотипів та аналізують вплив стереотипів на інших 
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людей і на власну поведінку; визначають позитивні та негативні 

стереотипи. 

Висновок:«отже, ви бачите, що професія певним чином впливає на 

особистість кожної людини; крізь призму стереотипів ми схильні 

сприймати й інших людей, які є представниками різних професій, так само 

як і вони сприймають нас.Але цей вплив може певною мірою й заважати та 

обмежувати самореалізацію особистості, коли стереотипи деструктивним 

чином впливають на особистісний розвиток. 

Отже, вміння нейтралізувати деструктивний вплив професії на нашу 

особистість є досить цінним в контексті особистісного розвитку та є 

важливим чинником попередження професійного вигорання та стагнації в 

процесі професійної самореалізації». 

Час виконання 30 хвилин 

 

Вступна частина: «а зараз я пропоную вам звернутися до вашої теперішньої 

професії та презентувати у групі власні професійні якості та риси». 

 Вправа 4 «Рекламний ролик» 

Мета вправи:професійна презентація себе групі. 

Інструкція: «зараз вам пропонується презентувати себе як фахівця 

медичної галузі. Уявіть, що ви створюєте свій власний рекламний ролик, 

головним персонажем якого є ви самі. Намагайтеся підкреслити власні 

професійні риси, позитивні риси медичної професії та представити себе у 

найбільш позитивному вигляді. На підготовку до виконання цієї вправи 

вам надається 3 хвилини». 

«А тепер, будь ласка, презентуйте себе у групі як майбутнього фахівця 

медичної галузі». 

Час виконання 30 хвилин 
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Додаток Е 

Тренінг № 6 «Мотиваційна складова в професійній діяльності» 

 Вправа1 «Моя мотивація» 

Мета вправи:допомогти учасникам зрозуміти власні мотиви вибору 

напряму професійної самореалізації. 

Інструкція: «прочитайте, будь ласка, перераховані мотиви і визначте,  

які з них є для вас найбільш актуальними на даний момент (роздається  

повторно опитувальник щодо мотивів вибору професії, з метою 

відстеження динаміки змін у ставленні студентів до професійного 

зростання, самовдосконалення – Додаток В, вправа 2). Проранжуйте 

мотиви за ступенем значущості їх особисто для вас. Чи змінилася ваша 

мотиваційна складова в професійній діяльності? Яким чином? 

(Пауза 5 хвилин) 

А тепер, будь ласка, зачитайте отриманий перелік у групі.Учасники 

тренінгу визначають найбільш актуальні для них мотиви, кожен складає 

певну ієрархію мотивів та має можливість особисто відстежити зміни у 

власній мотиваційній сфері. 

 

Вступна частина: «у кожного з вас як фахівця є певні риси, які ви цінуєте в 

собі, що надає вам відчуття внутрішньої свободи та впевненості у власних 

силах. Зараз вашій увазі пропонується вправа, спрямована на аналіз власних 

позитивних професійних якостей та рис». 

 

 Вправа 2 «Мої позитивні риси» 

Мета вправи:визначення позитивних рис та підвищення професійної 

самооцінки. 

Інструкція: «зараз вам пропонується пригадати ваші позитивні 

професійні риси. При формулюванні позитивних рис не зменшуйте власних 

переваг. Ці властивості будуть створювати першу колонку на аркуші. У 
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другій колонці ви можете відмітити не притаманні вам професійно 

сприятливі риси, які б ви хотіли в собі розвинути. 

(Пауза 5 хвилин). 

А зараз я пропоную кожному з вас прочитати власний перелік та 

прокоментувати його.На виступ кожному надається 2 хвилини. Коли 

будете висловлюватися говоріть відверто та впевнено, при цьому ви не 

повинні пояснювати іншим чому саме вважаєте ті або інші властивості 

власною позитивною рисою». 

Очікуваний результат: учасники висловлюються з приводу тих рис, 

які вони визначили та заслуховують те, що написали інші учасники групи. 

Примітка для тренера: під час виконання цієї вправи необхідно слідкувати за 

тим, щоб учасники уникали навіть незначних висловлювань про власні 

недоліки, помилки, а також спроб самокритики та самоприниження. 

Висновок: «отже, ви бачите, що більшість з вас виділяють наступні 

позитивні риси (перераховується те, що було названо). Це засвідчує те, що 

вищезазначені якості є найважливішими передумовами будь-якої 

професійної діяльності.Але є також і певні специфічні властивості, які є 

корисними для представників тих або інших професій (тренер перераховує 

ці властивості).Таким чином, професійно позитивними можуть бути різні 

якості, в залежності від фаху людини, але все ж таки є певний особистісний 

стрижень, який є запорукою та передумовою професійного успіху будь-

якої людини». 

Час виконання 30 хвилин 
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Додаток Є 

Тренінг № 7 «Моя професійна кар’єра» 

 

Вступна частина: «а зараз вам пропонується вправа, яка допоможе вам 

відчути наскільки соціальне оточення може певним чином впливати на вашу 

впевненість у власних професійних здібностях». 

 

 Вправа 1 «Професійна кар’єра. Моя мета» 

Вступна частина: «отже минулого разу ми з вами звертались до того, що 

саме є запорукою професійного успіху, яким чином навчитись ефективній 

самопрезентації себе як професіонала, а також відчули на собі вплив 

соціального оточення, яке може як підкріплювати, так і заважати досягненню 

успіху.Дане заняття буде присвячене тому, що саме заважає нам 

реалізовувати наші професійні здібності й можливості та яким чином людина 

може розвинути здатність продуктивно долати власні професійні кризи.Зараз 

ми виконаємо вправу, спрямовану на аналіз наших цілей та тих ресурсів, які 

ми маємо для їх досягнення». 

Мета вправи:актуалізація мотивів та ресурсів для досягнення 

визначеної мети. 

Інструкція: «зараз вам пропонується сформулювати вашу мету. 

Згадайте про яку-небудь актуальну для вас мету та чітко сформулюйте її. 

Занотуйте цю мету.А зараз уявіть собі, що хтось з ваших друзів досяг 

успіху у реалізації аналогічної мети. Визначте, як знання про успіхи ваших 

друзів допомагають вам у досягненні власної мети.Визначте, як в 

досягненні цієї мети допомагає вам ваша сім’я.Визначте як досягненню 

мети сприяє коханий чоловік (кохана жінка).Згадайте про яку-небудь 

подію, яка відбулась з вами сьогодні або вчора. Це може бути як радісна 

подія, так і неприємна і амбівалентна. Визначте, як ця подія може 

допомогти вам у досягненні вашої мети». 
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(Пауза 5 хвилин). 

А тепер розкажіть, будь ласка, іншим про ваші цілі та про те, як інші люди 

або події впливають на ваші можливості їх реалізації». 

Час виконання 25 хвилин 

 

 Вправа2 «Пастки-капканчики» 

Мета вправи: підвищення рівня усвідомлення можливих перешкод 

на шляху до досягнення професійних цілей та можливостей подолання цих 

перешкод. 

Інструкція: «зараз, будь ласка, визначте будь-які можливі труднощі 

на шляху до власної професійної мети. Зверніть увагу на те, що труднощі 

можуть бути як зовнішніми, що пов’язані з іншими людьми або 

обставинами, так і внутрішніми, що зумовлені внутрішніми особливостями 

самої людини. Подумайте також про те, яким чином можна подолати ці 

труднощі, як це зробити найбільш ефективно». 

(Пауза 5 хвилин). 

А зараз розкажіть, будь ласка, іншим членам групи про ваші міркування з 

цього приводу. 

Час виконання 30 хвилин 

 

 Вправа 3 «Три речення» 

Мета вправи:рефлексія сенсу власної професійної діяльності, 

отримання зворотного зв’язку для визначення професійного відображеного 

самоставлення, розвиток нових поглядів один на одного у професійному 

вимірі. 

Інструкція:зараз ви всі напишете на окремих картках 3 речення, які 

певним чином відображають сенс вашої професійної діяльності, ваші 

професійні принципи і т.д. Кожне речення пишеться на окремій картці. При 

цьому ви самі будете вирішувати, яку інформацію про себе ви бажаєте 
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повідомити, виходячи із міркувань власної психологічної безпеки. Картки 

не підписуються. 

(Пауза 5 хвилин). 

Потім ми перемішаємо картки і кожен з вас витягне по 3 картки. Далі 

кожний по черзі, по колу, за годинниковою стрілкою читає вголос речення, 

що написані на кожній з карток та віддає їх тим членам групи, які, як йому 

здається, є їх авторами. Той, хто отримав картку, без коментарів залишає її 

у себе. При цьому ніхто з інших учасників не висловлює власних міркувань 

щодо авторства та не робить ніяких зауважень. 

Якщо при первинному розподілі карток (від тренера) кому-небудь 

дістанеться його власна, він повинен, в першу чергу, прочитати саме її і 

потім передати картку будь-якому учаснику, незважаючи на те, що автором 

є він сам. 

Далі відбувається певна кількість обертів, в процесі яких кожний 

учасник читає чужі картки та передає їх передбачуваним авторам. Коли 

хтось з учасників отримує власну картку від іншого члена групи, він 

залишає її у себе та вже не має права нікому віддавати, про що повідомляє 

групі, зачитуючи її. У тому випадку, коли він отримує від кого-небудь не 

свою, а чужу картку, він повинен у наступному колі зачитати її та передати 

тому члену групи, якого він вважає автором висловлювання. 

Гра продовжується доти, доки всі картки не будуть правильно 

розподілені. На закінчення відбувається останнє коло, в процесі якого 

кожний учасник тренінгу зачитує три власні картки. 

Очікуваний результат:відбувається гра, учасники продовжують 

обмін картками доки не визначають їх авторів. 
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Додаток Ж 

Методика для виявлення мотивації професійної діяльності (К. 

Замфір у модифікації О. Реана) 

Методику можна застосовувати для діагностики мотивації 

професійної діяльності. В її основу покладено концепцію про внутрішню і 

зовнішню мотивації. Про внутрішні типи мотивації можна говорити, якщо 

діяльність значуща для особистості сама по собі. Якщо ж в основі мотивації 

професійної діяльності лежить прагнення до задоволення інших потреб 

(мотиви соціального престижу, зарплати тощо), то в цьому випадку прийнято 

говорити про зовнішню мотивацію. Самі зовнішні мотиви диференціюються 

тут на зовнішні позитивні й зовнішні негативні. Інструкція: Прочитайте 

наведені нижче спонукання до професійної діяльності й дайте оцінку їхньої 

значущості для вас за п’ятибальною шкалою. 

 Дуже 

значною 

мірою  

Достатньо 

незначною 

мірою 

Невеликою і 

не малою 

мірою  

Достатньо 

великою 

мірою  

Дуже 

великою 

мірою 

1. Грошовий 

заробіток       

     

2. Прагнення 

до кар’єрного 

просування       

     

3. Прагнення 

уникнути 

критики з боку 

керівництва й 

колег 

     

4. Прагнення 

уникнути 

покарань і 

неприємностей       
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5. Потреба в 

досягненні 

соціального 

престижу й 

поваги       

     

   6. 

Задоволення 

від самого 

процесу й 

результатів 

праці       

     

7. Можливість 

повної 

самореалізації 

саме в цій 

професії       

     

Обробка: Розраховують показники внутрішньої мотивації (ВМ), 

зовнішньої позитивної (ВПМ) і зовнішньої негативної (ВНМ) відповідно до 

ключів: ВМ = оцінка п.6 + оцінка п.7 ; 2 ВПМ = оцінка п.1 + оцінка п.2 + 

оцінка п.5 ; 3 ВНМ = оцінка п.3 + оцінка п. 4 . Показником вираженості 

кожного типу мотивації буде число, отримане в межах від 1 до 5 (можливо, і 

дробове).  

Інтерпретація:На основі отриманих результатів визначають 

мотиваційний комплекс особистості. Він являє собою тип співвідношення 

трьох видів мотивації: ВМ, ВПМ та ВНМ. Оптимальним результатом 

вважають такі два типи поєднань: ВМ> ВПМ> ВНМ і ВМ = ВПМ> ВНМ. 

Найменш оптимальним мотиваційним комплексом є тип ВНМ> ВПМ> ВМ. 

Між цими комплексами укладено проміжні з погляду їхньої ефективності 

мотиваційні комплекси. Під час інтерпретації слід враховувати не тільки тип 

мотиваційного комплексу, але й те, наскільки сильно один тип мотивації 

перевершує інший за ступенем вираженості. 
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Додаток З 

Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча 

Анотація. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік 

спрямованості особистості й становить основу її відносин до навколишнього 

світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації 

життєвої активності, основу життєвої концепції й «філософії життя». 

Сутність розробки: до вашої уваги пропонується оригінальна система 

обробки й аналізу результатів, отриманих у ході проведення розповсюдженої 

методики М. Рокіча. Це лише суб'єктивне структурування системи ціннісних 

орієнтацій, досить умовне. М. Рокіч у своїх дослідженнях відзначав достатню 

універсальність і гнучкість методики. Передбачається, що в кожного 

інтерпретатора може бути зовсім інша, своя систематизація 

цінностей.Таблична форма «ключа» зручна для обробки матеріалу, дозволяє 

швидко й чітко структурувати ціннісні орієнтації випробуваних, підходить як 

для якісного, так і для кількісного аналізу результатів.Присвоєння номерів 

кожній із цінностей не є універсальним і ні в якій мірі не визначає ієрархію 

зазначених цінностей. Цей вимушений хід зроблений для зручності обробки 

результатів. 

Історична довідка. Методика встановлення ціннісних орієнтацій М. 

Рокіча заснована на прямому ранжуванні списку цінностей і є 

найпоширенішою в наш час. М. Рокіч розрізняє два класи цінностей: 

• термінальні — переконання в тому, шо якась кінцева мета індивідуального 

існування варта того, щоб до неї прагнути; 

• інструментальні — переконання в тому, що якийсь образ дій або 

властивість особистості є кращим у будь-якій ситуації. 

Цей розподіл відповідає традиційному розподілу на цінності-цілі й цінності-

засоби. Перевагою методики є універсальність, зручність і економічність у 

проведенні обстеження й обробці результатів, а також гнучкість — 

можливість варіювати як стимульний матеріал (списки цінностей), так і 
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інструкції. Істотним її недоліком є вплив соціальної бажаності, можливість 

нещирості. Тому особливу роль у цьому випадку відіграє мотивація 

діагностики, добровільний характер тестування й наявність контакту між 

психологом і випробуваним. Методику не рекомендується застосовувати з 

метою відбору й експертизи. Можливе проведення групового тестування. 

Матеріали. Респондентові пред'являється два списки цінностей (по 18 

у кожному) або на аркушах паперу, або на картках (порядкові номери 

зазначаються на оборотному боці картки). У списках випробуваний 

привласнює кожної цінності ранговий номер, а картки розкладає одну за 

одною по значимості для нього. Остання форма подачі матеріалу дає більш 

надійні результати. Спочатку пред'являється набір термінальних (список А), 

а потім набір інструментальних (список Б) цінностей. 

Інструкція: «Зараз вам буде пред'явлений набір з 18 карток з 

позначенням цінностей. Ваше завдання — розкласти їх у порядку значимості 

для вас, за тими принципами, якими ви керуєтеся у вашому житті. Кожна 

цінність написана на окремій картці. Уважно вивчіть картки й вибравши ту, 

котра для вас найбільш значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть 

другу по значимості цінність і помістіть слідом за першою. Те ж проробіть із 

усіма картками, що залишилися. Найменш важлива залишиться останньою й 

посяде 18 місце. Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи 

ви зміните свою думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши 

картки місцями. Кінцевий результат повинен відбивати вашу справжню 

позицію». 

Порядок проведення. Для подолання зазначених недоліків методики й 

більш глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтацій можливі зміни 

інструкції, які дають додаткову діагностичну інформацію й дозволяють 

зробити більш обґрунтовані висновки. Приміром, після основної серії можна 

попросити випробуваного ранжувати картки, відповідаючи на наступні 

запитання. 
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В якому порядку й у якому ступені (у відсотках) реалізовані дані цінності у 

вашому житті? 

— Як би ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли? 

— Як, на ваш погляд, це зробила б ідеальна, досконала людина? 

— Як зробило б це, на вашу думку, більшість людей? 

— Як це зробили б ви 5 або 10 років тому? Через 5 або 10 років? 

— Як ранжували б картки близькі вам люди? І т. д. у залежності від цілей 

дослідження 

Стимульний матеріал до методики М. Рокіча 

( Номер проставляється на зворотному боці картки.) 

Список А (термінальні цінності) 

1. Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя).  

2. Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються 

життєвим досвідом). 

З. Здоров'я (фізичне й психічне). 

4. Цікава робота.  

5. Краса природи й мистецтва (переживання прекрасного в природі й у 

мистецтві). 

б. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною). 

7. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень). 

8. Наявність гарних і вірних друзів. 

9. Суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по роботі).  

10. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток). 

11. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей). 

12. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне 

вдосконалювання).  

13. Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків).  
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14. Воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках).  

15. Щасливе сімейне життя. 

16. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалювання інших людей, 

усього народу, людства в цілому). 

17. Творчість (можливість творчої діяльності).  

18. Упевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 

сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності) 

1. Акуратність (охайність), порядок у справах. 

2. Вихованість (гарні манери). 

3. Високі запити (високі вимоги до життя й високі домагання). 

4. Життєрадісність (почуття гумору). 

5. Ретельність (дисциплінованість). 

6. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче).  

7. Непримиренність до недоліків у собі й інших. 

8. Освіченість (широта знань, висока загальна культура). 

9. Відповідальність (почуття обов'язку, уміння дотримуватися слова).  

10. Раціоналізм (уміння здорово та логічно мислити, приймати обмірковані, 

раціональні рішення). 

11. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна).  

12. Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів.  

13. Тверда воля (не відступати перед труднощами).  

14. Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні 

помилки й омани).  

15.Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички). 

16. Чесність (правдивість, щирість). 

17. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі).  

18. Чуйність (дбайливість). 
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Обробка й аналіз результатів 

Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їхнє 

угрупування випробуваним у змістовні блоки. Так, наприклад, можна 

виділити «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної 

самореалізації й особистого життя тощо. Інструментальні цінності можуть 

групуватися в етичні, цінності спілкування, цінності справи, 

індивідуалістичні й конформістські, а також альтруїстичні цінності, цінності 

самоствердження, прийняття інших і т. д.Психолог повинен спробувати 

вловити індивідуальну закономірність. Якщо не вдається виявити жодної 

закономірності, можна припустити або несформованість у випробуваного 

системи цінностей, або нещирість відповідей. 

КЛЮЧ 

Система цінностей Список А 

Термінальні цінності 

Список Б 

Інструментальні цінності 

1 Особистісні 2а За 6а 12а 15а 18а 16 26 46 96 116 166 

Суспільні 1а 5а 8а 13а 14а 16а 66 76 126 146 156 186 

Професійні 4а 7а 9а 10а Па 17а 36 56 86 106 136 176 

 (відображують самореалізацію суб'єкта) 

2 Самоствердження 2а За 9а 12а 16а 18а 36 66 86 116 126 166 

Спілкування 1а 5а 6а 8а 13а 15а 16 46 76 146 156 186 

 Справи 4а 7а 10а Па 14а 17а 26 56 96 106 136 176 

 (дані корелюють із вектором спрямованості) 

3 Індивідуалістичні 1а За 9а 12а 14а 17а 36 66 96 126 136 166 

Конформістські 4а ба 7а 8а 13а 18а 26 46 56 86 116 176 

Альтруїстичні 2а 5а 10а 11а 15а 16а 16 76 106 146 156 186 

(спрямованість в системі міжособистісних відносин) 
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Додаток И 

 Методика діагностики комунікативної установки за В. Бойком 

(визначення загальної комунікативної толерантності) 

Інструкція для організаторів дослідження 

Дана методика дозволяє визначити загальний рівень комунікативної 

толерантності та рівні толерантності за окремими показниками - неприйняття 

індивідуальності іншого, використання себе як еталона, нетерпимість до 

особистісного дискомфорту партнера по спілкуванню тощо. 

Інструкція для учасників дослідження 

Як же дізнатися до якої міри Ви можете проявляти терпимість до інших? Про 

це свідчать певні поведінкові ознаки та розумові налаштування. 

Текст опитувальника 

Про низький рівень загальної комунікативної толерантності свідчать 

наступні особливості поведінки: 

 1. Ви не вмієте або не хочете розуміти або приймати індивідуальність 

інших людей.Індивідуальність іншого — це перш за все те, що створює 

особливе в ньому: надане природою, виховане, засвоєне в середовищі 

буття. Міра невідповідності особистісних підструктур партнерів 

створює відмінності їх індивідуальностей. 

Перевірте себе: наскільки Ви здатні приймати чине приймати 

індивідуальність людей, що Вам зустрічаються. Нижче наводяться 

твердження, скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб переконатися, 

наскільки вони є вірними особисто до Вас: 

0 балів — зовсім невірно; 

1 бал — вірно до певної міри; 

2 бали — вірно значною мірою; 

3 бали — вірно вищою мірою. 

Закінчивши оцінку тверджень, підрахуйте суму отриманих балів, але будьте 

відвертими: 
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 Бали  

1. Повільні люди зазвичай приводять мене у стан 

нервового збудження. 

2. Мене роздратовують метушливі, непосидючі люди. 

3. Галасливі дитячі ігри витерплюю важко. 

4. Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості 

найчастіше впливають на мене негативно. 

5. Бездоганна у всьому людина насторожила би мене. 

ВСЬОГО: 

 

 2. Оцінюючи поведінку, образ думок чи окремі характеристики людей, 

Ви розглядаєте як еталон самого себе.Таким чином, Ви відмовляєте 

партнерові мати право на індивідуальність і, «втискуєте» його, мов у 

прокрустове ліжко, у ту чи іншу підструктуру своєї особистості. До 

того ж у прямому чи завуальованому вигляді Ви вважаєте себе «істи-

ною в останній інстанції», оцінюєте партнера, керуючись власними 

звичками, настановами та настроями. 

Перевірте себе: чинемає у Вас тенденції оцінюватилюдей, керуючись з 

особистим «Я». Ступінь згоди із твердженням, як і впопередньому випадку, 

проставте вбалах від0 до 3: 

 Бали  

1. Мене зазвичай примушує нервувати нетямущий 

співрозмовник. 

2. Мене роздратовують любителі побалакати. 

3. Я б обтяжливоспілкувався з байдужим для мене 

попутником у потязі, літаку, якщо вінпроявить ініціативу. 

4. Я б обтяжливо спілкувався з випадковим попутником, 

який поступається мені за рівнем знань і культури. 
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5. Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого 

інтелектуального рівня, ніжя. 

ВСЬОГО 

 2. Якщо такі бар'єри виникають, то зазначте, будь-ласка, з якими 

людьми найчастіше? 

а) в організації 

2.01. з безпосереднім керівником 

2.02. з керівниками вищих рівнів 

управління 

2.03. з колегами однієї статі 

2.04. з колегами протилежної статі 

2.05. зі старшими за віком 

колегами 

2.06. з молодшими за віком 

колегами 

2.07. з працівниками-підлеглими 

2.08. з клієнтами 

2.09. з представниками інших 

організацій 

2.10. з ким ще 

(допишіть)_____________ 

б) в сім'ї 

2.11 з батьками 

2.12 з братами, сестрами 

2..13. з чоловіком (дружиною) 

2.14. з дітьми 

2.15. з дідусями 

2.16. з бабусями 

2.17. з ким ще 

(допишіть)_____________ 

в) в неформальних ситуаціях: 

2.18. на корпоративних прийомах 

2.19. на вечірках 

2.20. на пікніках 

2.21. у спортивних клубах, 

тренажерних залах 

2.22. в туристичних походах 

г) з іншими категоріями людей: 

2.27. з людьми високого соціально-

професійного статусу 

2.28. з людьми високого майнового 

статусу 

2.29. з людьми інших національностей 

2.30. з людьми з інших країн (інозем-
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2.23. па дискотеках, в нічних 

клубах 

2.24. в кафе (барах, ресторанах) 

2.25. и комп'ютерних клубах 

2.26. коли ще (допишіть)^ 

цями) 

2.31. з представниками інших релігій-

них конфесій 

2.32. з ким ще 

(допишіть)_______________ 

 3. Чи позначається негативно виникнення комунікативних бар'єрів на 

успішності вашої діяльності  

3.01. так, позначається 

3.02. скоріше позначається 

3.03. важко відповісти 

3.04. скоріше не позначається 

3.05. ні, не позначає 

самопочутті 

3.06. так, позначається 

3.07. скоріше позначається 

3.08. важко відповісти 

3.09. скоріше не позначається 

3.10. ні, не позначається 

4. Як Ви вважаєте, що є причиною виникнення комунікативних бар’єрів? 

(можна означити кілька варіантів відповідей) 

4.01. різні потреби, інтереси, 

мотиви учасників спілкування 

4.02. різні настанови учасників 

спілкування 

4.03. різні моральні і інші цінності 

учасників спілкування 

4.04. різна інформаційна 

підготовка учасників спілкування 

4.05. різний рівень інтелекту 

учасників спілкування 

4.06. різні емоційні стани та 

емоційні реакції учасників 

спілкування 

4.11.наявність певних стереотипів в 

учасників спілкування  

4.12. неестетичний, непривабливий 

імідж учасників спілкування 

4.13. різні стратегії спілкування 

учасників комунікації 

4.14. різний управлінський статус 

учасників спілкування 

4.15. різний соціально-професійний 

статус учасників спілкування 

4.16. різний майновий статус 

учасників спілкування 

4.17. вікові відмінності учасників 
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4.07. різний тип темпераменту 

учасників спілкування 

4.08. різний стиль мови та процесів 

говоріння учасників спілкування 

4.09. різний стиль слухання 

учасників спілкування 

4.10. відсутність емпатії в 

учасників спілкування 

спілкування 

4.18. статеві відмінності учасників 

спілкування 

4.19. національні, етнічні відмінності 

учасників спілкування 

4.20. фізичні вади учасників 

спілкування 

4.21. інше 

(допишіть)___________________ 

 5. Охарактеризуйте свій стиль спілкування з людьми: 

5.01. миролюбний 

5.02. агресивний 

5.03. я уникаю спілкування 

 6. На Вашу думку, які ваші якості 

а) допомагають спілкуватися з людьми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

б) заважають спілкуватися з людьми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 7. Зазначте, будь ласка, які комунікативні якості Ви хотіли б у собі 

розвинути:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Які, на Вашу думку, заходи можуть сприяти профілактиці та подоланню 

комунікативних бар'єрів у вашій організації?(можна вибрати кілька варіантів 

відповідей) 
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8.01. індивідуальні консультації 

психолога 

8.02. лекційні курси з проблем 

спілкування 

8.03. соціально-психологічні 

тренінги 

8.04. самостійне читання наукової 

та науково-популярної літератури з 

проблем спілкування 

8.05. використання відеофільмів, 

компакт-дисків з проблем 

спілкування 

8.06. використання інтернет-ресурсів 

із проблем спілкування 

8.07. самостійний розвиток 

комунікативних якостей 

8.08. проведення спільних культурно-

масових заходів в організації 

8.09. важко відповісти 

8.10. це неможливо 

8.11. це нікому не потрібно 

8.12. інше 

(допишіть)_______________ 

Зазначте, будь ласка, додаткову інформацію про себе: 

— вік ______________________________ 

— стать ____________________________ 

— стаж роботи в організації___________ 

 Обробка та інтерпретація результатів 

Результати анкетування дають можливість виявити такі показники в 

учасників опитування: 

1. Наявність (відсутність) комунікативних бар'єрів у респондента — запитан-

ня 1. 

2. Категорії людей в організації та поза її межами, з якими виникають такі 

бар'єри — запитання 2 а, 2 б, 2 в та 2 г. 

3. Вилив комунікативних бар'єрів на успішність діяльності та самопочуття 

респондента — запитання 3. 

4. Чинники, які впливають на виникнення комунікативних бар'єрів в органі-

зації і пов'язані з індивідуально-психологічними особливостями учасників 

комунікації: 

4.1. Особливостями їх спрямованості: 
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а) різні потреби, інтереси, мотиви учасників спілкування — запитання 4.01; 

б) різні настанови учасників спілкування — запитання 4.02; 

в) різні моральні та інші цінності учасників спілкування — запитання 4.03; 

4.2. Особливостями пізнавальної сфери особистості: 

а) різна інформаційна підготовка учасників спілкування — запитання 4.04; 

б) різний рівень інтелекту учасників спілкування — запитання 4.05; 

4.3. Особливостями емоційно-динамічної сфери особистості: 

а) різні емоційні стани та емоційні реакції учасників спілкування — запитан-

ня 4.06; 

б) різний тип темпераменту учасників спілкування — запитання 4.07; 

4.4. Особливостями комунікативної сторони спілкування: 

а) різний стиль мови та процесів говоріння учасників спілкування - запитання 

4.08; 

б) різний стиль слухання учасників спілкування — запитання 4.09; 

4.5. Особливостями соціально-перцептивної сторони спілкування: 

а) відсутність емпатії в учасників спілкування — запитання 4.10; 

б) наявність певних стереотипів в учасників спілкування запитання 4.11; 

в) неестетичний, непривабливий імідж учасників спілкування — запитання 

4.12;  

4.6. Особливостями інтерактивної сторони спілкування: 

а) різні стратегії спілкування учасників комунікації — запитання 4.13.  

5. Чинники, які впливають на виникнення комунікативних бар'єрів в 

організації, пов'язані з соціально-професійними та соціально-

демографічними особливостями учасників комунікації: 

а) різний управлінський статус учасників спілкування — запитання 4.14; 

б) різний соціально-професійний статус учасників спілкування — запитання 

4.15; 

в) різний майновий статус учасників спілкування — запитання 4.16;. 

г) вікові відмінності учасників спілкування — запитання 4.17; 
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д) статеві відмінності учасників спілкування — запитання 4.18; 

є) національні, етнічні відмінності учасників спілкування — запитання 4.19. 

6. Різні стратегії спілкування. (Увага! Важливим є порівняння відповіді на за-

питання 5 анкети з результатами, які будуть отримані за методикою 2, що дає 

можливість також вимірювати різні стратегії спілкування. Часто респонденти 

в анкеті оцінюють свій стиль спілкування як миролюбний, натомість як 

результати тестування показують, що насправді він не такий.) 

7. Якості, що допомагають ефективному спілкуванню респондента — 

запитання 6 а. 

8. Якості, що заважають ефективному спілкуванню респондента — запитання 

6 б. 

9. Якості, які б хотів розвинути в собі респондент для ефективного спілкуван-

ня — запитання 7. 

10. Заходи, які можуть сприяти профілактиці та подоланню комунікативних 

бар'єрів в організації — запитання 8. 
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Додаток І 

Діагностика рівня саморозвитку (Л. Бережнова) 

Інструкція до тесту: дайте відповідь на всі 18 запитань, вибираючи тільки 

один із запропонованих варіантів відповіді. Для цього після кожного 

запитання потрібно обвести номер обраного варіанту відповіді 1, 2 або 3. 1. 

1.На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить: 

1) цілеспрямований; 2) працелюбний; 3) дисциплінований. 

 2. За що вас цінують однолітки, вчителі, батьки? 

 1) за те, що я відповідальний;  

2) за те, що відстоюю свою позицію і не змінюю рішень;  

3) за те, що я ерудований, цікавий співрозмовник.  

3. Як ви вставитеся до підтримки вас однолітками?  

1) думаю, що це марна трата часу;  

2) глибоко не переймався проблемою;  

3) позитивно, активно включаюся в проект.  

4. Що вам найбільше заважає професійно самоудосконалюватися?  

1) недостатньо часу;  

2) немає відповідної літератури й умов;  

3) не вистачає сили волі і завзяття. 

 5. Які особисто ваші типові складнощі в здійсненні підтримки однолітків у 

колективі ? 

 1) не ставив перед собою завдання аналізувати складнощі;  

2) маючи великий досвід, складнощів не відчуваю;  

3) точно не знаю.  

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

найбільше вам підходить.  

1) вимогливий;  
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2) наполегливий;  

3) поблажливий.  

7. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

найбільше вам підходить.  

1) рішучий;  

2) кмітливий;  

3) допитливий. 

 8. Яка ваша позиція в проекті підтримки колективу?    

1) генератор ідей;  

2) критик;  

3) організатор.  

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у вас розвинені 

більшою мірою. 

 1) сила волі;  

2) завзятість;  

3) обов’язковість.  

10. Що ви найчастіше робите, коли у вас з’являється вільний час?  

1) займаюся улюбленою справою;  

2) читаю;  

3) провожу час із друзями.  

11. Яка з нижче пропонованих сфер для вас останнім часом становить 

пізнавальний інтерес?  

1) методичні знання;  

2) теоретичні знання;  

3) інноваційна педагогічна діяльність.  

12. У чому ви могли б себе максимально реалізувати?  

1) у тому, чим і займаюся в коледжі;  

2) вважаю, що потрібно щось нове, більш сучасне в реалізації студентського 

життя; 
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3) не знаю. 

 13. Яким вас найчастіше вважають ваші друзі?  

1) справедливим;  

2) доброзичливим;  

3) чуйним.  

14. Який із трьох принципів вам найближчий і якого ви дотримуєтеся 

найчастіше? 

 1) жити треба так, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки;  

2) в житті завжди є місце самовдосконаленню; 

 3) насолода життям у творчості.  

15. Хто щонайближчий до вашого ідеалу?  

1) людина сильна духом і міцної волі;  

2) людина творча, яка багато знає і вміє;  

3) людина незалежна і впевнена в собі.  

16. Чи вдасться вам у коледжі досягнути того, про що ви мрієте? 

 1) думаю, що так;  

2) швидше за все так;  

3) як пощастить.  

17. Що вам більше подобається у проекті підтримки в колективі? 

 1) те, що більшість студентів і викладачів схвалюють ідею педагогічної 

підтримки в саморозвитку;  

2) ще не знаю;  

3) нові можливості та перспективи самореалізації.   

18. Уявіть, що ви стали мільярдером. Чому б ви віддали перевагу? 

 1) подорожував би світом;  

2) побудував би приватну клініку;  

3) поліпшив би свої побутові умови і жив собі на втіху. 
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Додаток К 

Опитувальник на тему: 

«Професійно-етична культура медичного працівника» 

Шановні студенти!Ознайомтеся, будь ласка, з отриманими питаннями та 

дайте на них відповіді.  Опитування є анонімним. 

1. Як Ви вважаєте, чи необхідно формувати професійно-етичну культуру 

майбутніх працівників медичної галузі? 

2. У чому забезпечується суть морального-професійного розвитку 

особистості? 

3. Які саме складові, на Вашу думку, є основними при формування 

професійно-етичної культури медика? 

4. Чим забезпечується дотримання етичних норм? 

5. Кого вважаєте прикладом у розвитку професійної культури медичного 

працівника? 

6. Чи знайомі Ви з надбаннями світових і вітчизняних представників 

найгуманнішої професії - медицини?  

7. Чи працюєте Ви над вдосконаленням своєї етико-деонтологічної 

професійної діяльності? 

8. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що професійна діяльність є 

соціальною і фізичною передумовою щастя? 

9. Назвіть одне з найважливіших положень високоефективної праці 

медичного колективу. 

10. У яких випадках між пацієнтом та медичним працівником може 

виникнути повне взаєморозуміння? 

Дякуємо за відповіді! Ваші відповіді допоможуть нам у педагогічному 

дослідженні з формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі. 
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Додаток Л 

Опитувальник на тему: 

«Роль професійно-етичної культури медичного працівника у 

професійному становленні» 

Шановні студенти!Ознайомтеся, будь ласка, з отриманими питаннями та 

дайте на них відповіді.  Опитування є анонімним. 

1. Для чого потрібно застосовувати у майбутній професійній діяльності 

основні морально-етичні положення? 

2. Назвіть основні категорії медичної етики. 

3. Схарактеризуйте основну категорію медичної етики – обов’язок. 

4. Схарактеризуйте етичні категорії – честь і гідність. 

5. Схарактеризуйте етичну категорію – такт. 

6. Назвіть якості, важливі у професійному  спілкуванні медичного 

працівника з пацієнтом.  

7. На чому ґрунтується перше враження про медичного працівника? 

8. У якому випадку медичний працівник здобуває довіру в пацієнта? 

9. У якому випадку медичний працівник втрачає авторитет серед 

пацієнтів? 

10. Що спонукає молодих людей  до оволодіння медичною професією? 

Дякуємо за відповіді! 

Ваші відповіді допоможуть нам у педагогічному дослідженні з 

формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в 

процесі фахової підготовки у медичному коледжі. 
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Додаток М 

Опитувальник на тему: 

«Морально-етичні якості медика» 

Шановні студенти!Ознайомтеся, будь ласка, з отриманими питаннями та 

дайте на них відповіді.  Опитування є анонімним.  

1. Які особистісні якості мають переважати в моральному образі 

медичного працівника? 

2. Які основні моральні та ділові якості повинен виховувати в собі 

медичний працівник? 

3. Назвіть та схарактеризуйте три  основних риси особистості медичного 

працівника. 

4. Назвіть та схарактеризуйте інтелектуальні риси особистості 

медичного працівника. 

5. З чим пов’язана більшість скарг на незадовільне медичне 

обслуговування? 

6. Як Ви розумієте толерантність і взаємоповагу як етичну норму 

взаємовідносин медичних працівників? 

7. Чого не повинен допускати медичний працівник у своїй поведінці при 

спілкуванні з пацієнтами? 

8. Чого не повинен допускати медичний працівник у своїй поведінці при 

спілкуванні з колегами? 

9. Які риси особистості медичного працівника є найчастішою причиною 

професійних помилок? 

10. Що означає чітке знання і добросовісне виконання своїх посадових 

обов’язків? 

Дякуємо за відповіді!Ваші відповіді допоможуть нам у педагогічному 

дослідженні з формування професійної позиції майбутнього 

медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному 

коледжі. 
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Додаток Н 

АНКЕТА 

(за методикою Ю. Колісник-Гуменюк) 

 Шановні колеги!  

Це анкетування проводиться з метою з’ясування позиції медичних  і 

педагогічних працівників щодо проблем формування професійно-етичної 

культури майбутніх медичних працівників. Анкетування анонімне, його 

результати будуть використані в узагальненому вигляді. Уважно 

прочитайте, будь ласка, запитання і дайте відповіді, які відображають 

вашу точку зору. 

 1. Чи притаманна, на Вашу думку, студентові мотивація до набуття 

професії? 

А) Так.      Б) Ні.  

2. Яке місце, на Вашу думку, посідає мотивація до навчання у майбутніх 

медиків? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Які морально-етичні якості майбутніх медичних працівників, на Вашу 

думку, можна сформувати у процесі вивчення гуманітарних дисциплін?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Чи вважаєте Ви гуманітарнупідготовку майбутніх медиків засобом 

розвитку їхньої професійно-етичної культури?  
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А) Так.      Б) Ні.   

5. У чому проявляється усвідомлення студентами морально-етичних 

цінностей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Чи здобули студенти необхідні професійно-етичні знання при вивченні 

гуманітарних дисциплін? 

А) Так.   Б)  Ні.  

7. Які професійно-етичні вміння і навички, отримані під час навчання, 

допомагають студентам усвідомити соціальну значущість обраної професії? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Чи притаманні майбутнім медикам гуманні риси, завдяки яким вони 

можуть полегшити страждання хворого?  

А)Так.     Б) Ні.   

9.Чи відповідають здобуті студентами професійні та етичні знання вимогам 

до професійно-етичної культури медичних сестер?  

А)Так.     Б) Ні. 

10. Чи здатні студенти під час практичної діяльності систематизувати та 

інтегрувати отримані знання, вміння і навички? 

А)Так.      Б) Ні.  
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11. Чи має місце вплив гуманітарної підготовки на отримання ключових 

кваліфікацій та професійних компетенцій медичного працівника? 

А) Так, обов’язково;  

Б) Не завжди;  

В) Я не надаю цьому особливого значення; 

Г) Головне професійні знання.  

12. Чи вміють студенти співвідносити зміст гуманітарних предметів з цілями 

і завданнями професійної підготовки медика?  

А)Так.   Б) Ні. 

13. Чи у процесі професійної взаємодії та спілкуванні студенти опановують 

методи здійснення медичної діяльності з дотриманням професійно-етичних 

норм?  

А)Так.    Б)  Ні.  

14. Яким чином студенти проявляють готовність використовувати засвоєні 

гуманітарні знання, вміння та навички у професійній діяльності? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Чи допоможе професійно-орієнтована гуманітарна підготовка 

застосовувати студентам отримані знання й навички у практичних ситуаціяхв 

галузі охорони здоров’я? 

А) Так.    Б) Ні.  
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16. Оцініть рівень опанування студентами методів здійснення професійної 

діяльності з дотриманням професійно-етичних норм : 

А) Достатній; 

Б) Середній;  

В) Низький.  

17.Чи сформована у студентів потреба формування професійно-етичної 

культури?  

А)Так.     Б) Ні. 

18. Чи можете Ви засвідчити, що студенти розуміють необхідність 

постійного самовдосконалення й самореалізації у професійній діяльності? 

А) Так.    Б) Ні.  

19. Чи притаманне їм усвідомлення власного рівня професійно-етичної 

культури та розуміння власних потреб у її розвитку?  

А) Так;  

Б) Частково; 

 В) Ні; 

Г) Важко визначити.  

20. Чи розуміють студенти цілі і завдання гуманітарної освіти в контексті 

професійної медичної підготовки? 

 А) Так; 

Б) Частково; 
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В) Ні; 

Г) Важко визначити.  

21. Чи спроможні студенти до професійної гнучкості та варіативності у 

виробничих ситуаціях?  

А) Так.   Б) Ні.  

22. Чи здатні студенти медичного коледжу до винахідливості, рішучості? 

А)Так.     Б) Ні.  

23. Чи притаманна майбутнім медикам нетрадиційність прийняття рішень у 

професійній діяльності, пов’язаній з вирішенням складних професійно-

етичних ситуацій?  

А) Так.    Б) Ні.  

24. Чи здатні студенти до інновацій, використання та розповсюдження 

одержаного в процесі вивчення гуманітарних дисциплін досвіду в 

професійній діяльності?  

А)  Так; 

Б) Частково;  

В) Ні;  

Г)  Важко визначити. 

 

Дякуємо за відповіді!Ваші відповіді допоможуть нам у педагогічному 

дослідженні з формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі. 
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Додаток О 

 

Протокол педагогічного спостереження 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Місце роботи, посада  

 

Шановний ________________________________________________________, 

просимо Вас надати характеристику громадянських здатностей студента 

_________________________________________________________________. 

Вкажіть, будь ласка, наскільки притаманні даному студенту  громадянські 

знання, якості та практичні навички,  які зазначені нижче. 

 Так Ні Інколи 

1. Визнає  цінність громадської думки та 

важливість співпраці із засобами масової 

інформації у процесі вирішення суспільних 

проблем 

   

2. Виявляє власну ініціативу в процесі 

соціальної комунікації 

   

3. Критично аналізує важливі суспільні 

проблеми 

   

4. Виявляє повагу та толерантне ставлення до 

представників різних національних, 

релігійних, мовних груп 

   

5. Виявляє почуття обов’язку та 

відповідальності до майбутньої професійної 

діяльності 

   

6. Бере  участь у політичному і громадському 

житті 
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7. Готовий до конструктивного діалогу та 

співпраці з іншими для вирішення проблем 

у своєму місті (селі) 

   

8. Дискутує з приводу суспільно-політичних 

процесів в Україні з друзями, знайомими 

   

9. Знає  проблеми свого  міста (села)       

10. Має стійкі політичні переконання    

11. Толерантно сприймає позицію опонента в 

процесі дискусії 

   

12. Цікавиться  подіями політичного життя 

України 

   

13. Усвідомлює власну роль у суспільних 

процесах 

   

14. Залучається до  дослідження та розв’язання 

суспільної проблеми  

   

15. Усвідомлює потребу служіння місцевій 

громаді, вирішуючи суспільні проблеми, в 

поєднанні з майбутньою професійною 

діяльністю 

   

16. Читає ЗМІ, в яких аналізуються суспільно-

політичні процеси в Україні  

   

17. Цікавиться питаннями реформування 

медичної галузі в Україні, дискутує на ці 

питання з однолітками 

   

18. Має чіткі цілі щодо свого професійного 

майбутнього 
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Додаток П 

Опитувальник для проведення інтерв’ю (бесіди) з батьками студентів 

 У чому полягає взаємна відповідальність сім’ї та суспільства? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Що, на Вашу думку, необхідно передусім виховувати у ваших дітей в 

медичному коледжі? Професійні  знання, вміння та практичні навички; 

внутрішні переконання, цінності чи досвід громадянської участі та 

активної життєвої позиції? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  Що для Вас означає  термін«Права дітей в сім’ї» та«Права дітей в 

коледжі»? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  Які, на Вашу думку,  існують суспільні механізми розв’язання 

конфліктних ситуацій між батьками і дітьми, між студентами та 

викладачами, між студентами? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  Як Ви розумієте призначення медичного коледжу як суспільної 

інституції, що надає освітні послуги? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Чи є для Вас важливим при виборі навчального закладу для своєї 

дитини колектив і громада? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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   Наскільки, на Вашу думку, є важливим наявність студентського 

самоврядування?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  Чи підтримуєте Ви суспільно-корисну діяльність професійного 

спрямування Ваших дітей на рівні  місцевої громади (участь у 

волонтерській діяльності, презентація професій, співпраця з 

громадськими організаціями, паліативна допомога  хворим)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Чи берете Ви участь разом зі своїми дітьми у різноманітних 

громадських заходах на рівні місцевої громади? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 

 

Додаток Р 

 

Опитувальник для проведення бесіди (інтерв’ю) зі студентами 

 

Навчальний заклад 

 

 

Прізвище ім’я по батькові 

студента 

 

 У яких заходах Ви берете 

участь під час позааудиторної 

роботи? 

 

Що Ви вкладаєте у розуміння 

слова «громадянин»? 

 

Як Ви розумієте поняття 

«активна громадська 

позиція»? 

 

Які заходи проводяться у Вас 

в коледжі  на дану тематику? 

 

 

Які заходи проводяться у Вас 

в коледжі з позааудиторної 

роботи професійного 

спрямування? 

 

Наскільки корисними  для Вас 

є такі знання та діяльність на 

громадянознавчу тематику? 

 

 

Наскільки корисними  для Вас 

є такі знання та діяльність 
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щодо тематики професійного 

спрямування? 

 

Які почуття викликає у Вас 

така  діяльність? 

 

 

Наскільки Ваші дії (впливали 

на життя студентської 

громади) були 

результативними? 

 

 

Наскільки, на Вашу думку, 

діяльність Студентської ради 

сприяє  активізації 

студентства щодо вирішення 

різних проблем? 

 

 

Наскільки Ваша персональна 

участь допомагала 

вирішувати проблеми 

коледжної громади? 

 

 

Наскільки ефективною була 

співпраця з органами 

місцевого самоврядування, 

лікувальними закладами  в 

плані презентації майбутньої 

професії, волонтерської 

діяльності? 
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У якій сфері Ваша діяльність 

була 

найуспішнішою?(молодіжна 

політика - організація 

громадських молодіжних 

організацій, фінансування 

молодіжних проектів, 

створення Студентського 

парламенту, створення 

Спортивного парламенту, 

випуску друкованого 

молодіжного часопису 

«Almamater» тощо) 

 

 Інше   
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Додаток С 

Дискусія   студентівна тему: 

«Громадянин і влада у минулому, сьогоденні, майбутньому» 

 

Учасники дискусії надсилають на нашу адресу свої роздуми-реферати 

 на такі теми (за вибором): 

 

 Що для Вас означає бути громадянином? Чи існує громадянин для 

держави, чи держава для громадянина? 

 

 Існують різні погляди на громадянський обов’язок. Одні вважають, 

що, турбуючись про себе, власну сім’ю, громадянин робить корисну 

справу для суспільства. Інші переконані, що пріоритетними повинні 

бути суспільні інтереси. Яка Ваша думка з цього приводу?  

 

 Переглядаючи сторінки історії ХХ століття, наведіть приклади, які, 

на Вашу думку, відображають позитивні та негативні сторони 

взаємостосунків громадянина та влади. 

 

 Що асоціюється у Вас під поняттям влада? Наскільки, на Вашу 

думку, «далекою» чи «близькою» є влада до людини в Україні? 

 

 Бути активним громадянином - це означає:  співпрацювати з владою 

чи її критикувати? 

 

 Зобразіть реальну та бажану моделі стосунків держави та 

громадянина у сучасному українському суспільстві.  

 



303 

 

 В чому вбачаєте свій громадянський обов’язок як майбутній 

медичний працівник? 

 

 Ваші дослідження повинні: 

 бути оформленими у вигляді рефератів обсягом до 8 аркушів 

друкованого тексту; 

 виявляти критичне ставлення на суспільні явища та процеси; 

 можуть доповнюватися додатками (малюнки, фотографії, копії 

документів тощо). 

 

Додатково учасники подають на окремому аркуші паперу дані про себе та 

свого консультанта: прізвище, ім’я, рік народження, назву навчального 

закладу, номер групи, дом. адресу, телефон. До анкетних даних просимо 

долучити особисту фотографію довільного розміру. 

 

За підсумками конкурсу учасники дискусії:  

 презентують свої роботи на стендах коледжу «Студентство творить 

історію нової держави»; 

 отримають «Свідоцтво учасника». 

 

Додаткова інформація: 

 Ви можете працювати як самостійно, так і за допомогою свого 

консультанта.  

 Надіслані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються; 

До числа учасників дискусії будуть включені автори робіт із 

найрізноманітнішими політичними та громадськими поглядами. 
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