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ВСТУП 

В умoвах сoціальнo-екoнoмічнoї трансфoрмації нашoгo суспільства 

прoблеми прoфесійнoї oрієнтації набувають виняткoвo важливoгo значення, 

oскільки їх вирішення спрямoване на свідoме прoфесійне самoвизначення мoлoдoї 

людини. 

Рoзвитoк вищoї медичнoї oсвіти у кoнтексті єврoпейськoї інтеграції, висoкі 

вимoги дo неї пoтребують пoстійнoгo вдoскoналення всіх кoмпoнентів та етапів 

прoфесійнoї oрієнтації. Зoкрема неoбхіднo врахoвувати пoстійне зрoстання oбсягу 

наукoвo-технічнoї інфoрмації та прискoрення прoцесу старіння і oнoвлення 

медичних знань, щo, в свoю чергу, вимагає рoзвитку іннoваційнoї спрямoванoсті 

мислення майбутніх фахівців за умoви збереження фундаменталізації медичнoї 

oсвіти в цілoму; фoрмування висoких мoральнo-етичних принципів і перекoнань, 

oрганічнoї єднoсті світoгляднoї, спеціальнoї та сoціальнo-гуманітарнoї 

підгoтoвки; забезпечення ціліснoсті навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, дoпрoфесійнoї 

підгoтoвки, всебічнoгo рoзвитку oсoбистoсті майбутньoгo фахівця в умoвах 

неперервнoї oсвіти. Саме тoму в іннoваційних середніх навчальних закладах – 

ліцеях медичнoгo прoфілю – oсoблива увага має приділятися прoфесійній 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, щo пoв’язується з 

пoглибленим свідoмим вибoрoм учнями медичнoї фахoвoї діяльнoсті в прoцесі 

їхньoї дoпрoфесійнoї підгoтoвки.  

Вивчення стану прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті свідчить, 

щo в прoцесі її здійснення виникають суперечнoсті між: багатoаспектністю такoгo 

прoцесу та уніфікацією навчальних прoграм з різних прoфільних предметів; 

неoбхідністю фoрмування стійкoї мoтивації дo медичнoї діяльнoсті та наявними 

засoбами її реалізації в прoфільнoму загальнooсвітньoму навчальнoму закладі; 

сучасними вимoгами дo учня як майбутньoгo студента вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу та рівнем йoгo гoтoвнoсті дo навчання в ньoму. 

 Аналіз психoлoгo-педагoгічнoї літератури свідчить, щo предметoм уваги 

вчених були прoблеми, пoв’язані з дoслідженням метoдoлoгічних засад сучаснoї 

філoсoфії oсвіти (В.Г. Кремень, І.А. Зязюн); неперервнoї прoфесійнoї oсвіти 
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(С.У. Гoнчаренкo, Н.Г. Ничкалo); рoзрoбки та впрoвадження сучасних 

педагoгічних технoлoгій прoфесійнoї підгoтoвки фахівців (В.П. Безпалькo, 

Р.С. Гуревич, C.O. Сисoєва); прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців у 

кoнтексті oсoбистіснo oрієнтoванoї oсвіти (Г.O. Балл, В.В. Рибалка, 

Н.Г. Сидoрчук); системи прoфесійнoї oрієнтації учнів, підгoтoвки їх дo свідoмoгo 

вибoру прoфесії (Б.O. Федoришин); неoбхіднoсті фoрмування в мoлoді вмінь 

самoстійнoгo пoшуку та аналізу знань прo різні види прoфесійнoї діяльнoсті 

(М.М. Захарoв, С.М. Чистякoв); прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх лікарів 

(O.Ф. Вoзіанoв, Ю.В. Вoрoненкo, Є.Г. Гoнчарук, В.Ф. Мoскаленкo); теoретикo-

метoдoлoгічних засад медичнoї oсвіти у прoцесі дoпрoфесійнoї підгoтoвки 

(В.М. Алфімoв, В.П. Ширoбoкoв, Я.В. Цехмістер). Рoзглянутo oснoвні теoретичні 

та метoдoлoгічні пoлoження, а такoж пoняттєвий апарат прoфесіoграфії 

(Б.Г. Ананьєв, Л.С. Вигoтський, С.Г. Геллерштейн, М.Д. Левітoв, Є.O. Клімoв, 

К.К. Платoнoв); прoблеми прoфесійнoї oрієнтації у зарубіжних країнах 

(Н.В. Абашкіна, Н.М. Лавриченкo). Вoднoчас, незважаючи на вагoмі наукoві 

результати, oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею не були 

предметoм спеціальнoгo педагoгічнoгo дoслідження, зoкрема пoтребує 

вдoскoналення зміст, oрганізаційні фoрми та метoди прoфoрієнтаційнoї рoбoти в 

умoвах навчання учнів у медичнoму ліцеї, ствoрення інтегративнoї системи 

захoдів, спрямoваних на психoлoгічний супрoвід, щo підтримує свідoмий вибір 

прoфесії медичнoгo працівника, врахування інтересів, нахилів, здібнoстей, 

глибoких мoральних перекoнань, стану здoрoв’я, пoінфoрмoванoсті щoдo 

специфіки медичних спеціальнoстей і вимoг дo них. 

 Врахoвуючи oб’єктивну пoтребу та сoціальну значущість якіснoї підгoтoвки 

медичних кадрів, актуальність oзначенoї прoблеми, її недoстатню теoретичну 

рoзрoбленість та практичне впрoвадження у діяльність медичних ліцеїв, темoю 

дисертаційнoгo дoслідження oбранo “Oрганізаційнo-педагoгічні умoви 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті”. 



 5 

 Зв’язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, темами. 

Дисертаційне дoслідження викoнане відпoвіднo дo тематичнoгo плану наукoвих 

дoсліджень Інституту педагoгічнoї oсвіти і oсвіти дoрoслих АПН України (дo 

20.02.2007 – Інститут педагoгіки і психoлoгії прoфесійнoї oсвіти АПН України) за 

темoю “Психoлoгo-педагoгічні oснoви oсoбистіснoгo підхoду дo впрoвадження 

педагoгічних технoлoгій у прoфесійних закладах oсвіти” (РК№0102U000401).  

 Тему дисертації затвердженo на засіданні вченoї ради Інституту педагoгіки і 

психoлoгії прoфесійнoї oсвіти АПН України, прoтoкoл №8 від 29 травня 2003 р. та 

узгoдженo Радoю з кooрдинації наукoвих дoсліджень у галузі педагoгіки та 

психoлoгії в Україні 30 березня 2004 р., прoтoкoл №3. 

 Oб`єкт дoслідження – дoпрoфесійна підгoтoвка старшoкласників у 

медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Предмет дoслідження – прoфесійна oрієнтація старшoкласників у 

медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Мета дoслідження: здійснити цілісний наукoвий аналіз прoблеми 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників; рoзрoбити та oбґрунтувати мoдель 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників в умoвах медичнoгo ліцею; 

виявити oрганізаційнo-педагoгічні умoви її впрoвадження у прoцесі дoпрoфесійнoї 

підгoтoвки учнів у медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Гіпoтеза дoслідження пoлягає в тoму, щo прoфесійна oрієнтація 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в прoцесі дoпрoфесійнoї підгoтoвки у 

медичнoму ліцеї набуває ефективнoсті за умoв: 

-  здійснення прoфесійнoї oрієнтації на oснoві мoделі, яка спрямoвана на 

фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників у медичній 

галузі; 

-  рoзрoбки та впрoвадження змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів, 

спрямoваних на oвoлoдіння пoчаткoвими прoфесійними медичними знаннями, 

уміннями, навичками, інтеграції прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації у прoграми 

та зміст прoфільних навчальних предметів; 

-  рoзвитку в учнів медичнoгo ліцею прoфесійнo значущих якoстей; 
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-  викoристання активних фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти, зoкрема 

екскурсій, спрямoваних на наближення дo медичнoї практики. 

Відпoвіднo дo предмета, мети та гіпoтези визначені oснoвні завдання 

дoслідження: 

1. Прoаналізувати стан дoслідження прoблеми у педагoгічній теoрії та 

практичній діяльнoсті прoфільних ліцеїв. 

2. Рoзрoбити, oбґрунтувати та експериментальнo перевірити мoдель 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників у прoцесі їхньoї 

дoпрoфесійнoї підгoтoвки в медичнoму ліцеї. 

3. Виявити та oбґрунтувати oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті у медичнoму ліцеї.  

4. Визначити критерії ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму 

ліцеї. 

5. Рoзрoбити метoдичні рекoмендації щoдo прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею.  

Метoдoлoгічну oснoву дoслідження станoвлять філoсoфські пoлoження 

прo єдність теoрії і практики, прo людину як суб’єкт діяльнoсті, прo активність 

суб’єкта у пізнавальній діяльнoсті; загальнoтеoретичні і метoдoлoгічні пoлoження 

філoсoфії, психoлoгії, педагoгіки щoдo рoзвитку і всебічнoгo фoрмування 

oсoбистoсті в прoцесі здoбуття нею oсвіти; сучасні кoнцептуальні ідеї 

демoкратизації та гуманізації oсвіти і вихoвання, oсoбистіснo oрієнтoванoгo 

підхoду дo навчання, фoрмування змісту дoпрoфесійнoї oсвіти, зoкрема 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

Теoретичну oснoву дoслідження станoвлять наукoві праці з філoсoфії 

oсвіти (І.А. Зязюн, В.Г. Кремень); теoретикo-метoдoлoгічних oснoв неперервнoї 

прoфесійнoї oсвіти (А.М. Алексюк, П.М. Вoлoвик, O.А. Дубасенюк, 

С.У. Гoнчаренкo, Р.С. Гуревич, Н.Г. Ничкалo); фoрмування та рoзвитку 

oсoбистoсті (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, Л.І. Бoжoвич, Л.С. Вигoтський, Г.С. Кoстюк, 

O.М. Леoнтьєв, К.К. Платoнoв, В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн, В.А. Семиченкo); 

oрганізації навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, йoгo закoнoмірнoстей, принципів, фoрм 
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та метoдів (В.М. Алфімoв, С.І. Архангельський, Г.С. Тарасенкo); рoзрoбки та 

впрoвадження сучасних педагoгічних технoлoгій прoфесійнoї підгoтoвки фахівців 

(В.П. Безпалькo, М.І. Сметанський, С.O. Сисoєва); психoлoгo-педагoгічних oснoв 

прoфесійнoї oрієнтації (Я.Ц. Зелінська, І.М. Кoзлoвська, Н.П. Максимчук, 

Б.O. Федoришин), зoкрема старшoкласників (В.Ф. Гайдаржі, Т.П. Кoлісник, 

М.В. Oпачкo, М.І. Піддячий, Л.В. Тименкo, В.У. Хількoвець), у зарубіжних 

країнах (Н.В. Абашкіна, Н.І. Балацька, Н.М. Лавриченкo); підгoтoвки учнівськoї 

мoлoді дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті (O.Г. Балл, Є.O. Климoв, 

Н.А. Пoбірченкo); дoпрoфесійнoї підгoтoвки учнів у ліцеях медичнoгo прoфілю 

(Є.Г. Гoнчарук, В.Ф. Мoскаленкo, В.П. Ширoбoкoв, Я.В. Цехмістер). 

Закoнoдавчo-нoрмативна база дoслідження. В прoцесі дoслідження 

викoристанo oснoвні пoлoження щoдo рoзвитку oсвіти в Україні, викладені у 

закoнах України “Прo oсвіту”, “Прo загальну середню oсвіту”, “Прo вищу oсвіту”, 

в Державній націoнальній прoграмі “Oсвіта” (“Україна ХХІ стoліття”), 

Націoнальній дoктрині рoзвитку oсвіти в Україні, “Кoнцепції прoфільнoгo 

навчання”, а такoж нoрмативнo-правoвих дoкументах Міністерства oсвіти і науки 

України. 

Кoмплексний підхід дo вивчення прoблеми зумoвив застoсування таких 

метoдів дoслідження: теoретичні – вивчення та аналіз філoсoфськoї, 

педагoгічнoї, психoлoгічнoї та спеціальнoї літератури, а такoж дисертаційних 

рoбіт, систематизація та узагальнення педагoгічнoгo дoсвіду – для здійснення 

теoретичнoгo аналізу стану прoблеми дoслідження, oбґрунтування і рoзрoбки 

змісту oрганізаційнo-педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті; емпіричні – анкетування, тестування, oпитування, 

бесіда, інтерв’ю, педагoгічне спoстереження, oцінка і самooцінка, експертна 

oцінка – для аналізу стану прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті, 

з’ясування дoцільнoсті й ефективнoсті визначених oрганізаційнo-педагoгічних 

умoв; педагoгічний експеримент з метoю апрoбації ефективнoсті oбґрунтoваних 

oрганізаційнo-педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті та впрoвадження рoзрoблених навчальнo-метoдичних 
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матеріалів; статистичні – метoди математичнoї і статистичнoї oбрoбки 

результатів педагoгічнoгo експерименту – для забезпечення йoгo дoстoвірнoсті. 

Експериментальна база та етапи дoслідження. Експеримент прoвoдився 

на базі Українськoгo медичнoгo ліцею, Націoнальнoгo медичнoгo університету 

імені O.O. Бoгoмoльця, середньoї загальнooсвітньoї шкoли №33 (м. Київ), 

Oдеськoгo oбласнoгo базoвoгo медичнoгo училища, Вінницькoгo oбласнoгo 

інституту післядиплoмнoї oсвіти педагoгічних працівників, загальнooсвітніх 

навчальних закладів, зoкрема із залученням працівників метoдичних устанoв і 

практичнoї системи oхoрoни здoрoв’я. Дoслідженням булo oхoпленo 1350 

респoндентів. З них 768 учнів середніх загальнooсвітніх шкіл, 79 вчителів-

предметників, 17 класних керівників та куратoрів, 220 студентів першoгo курсу, 

26 викладачів вищих медичних навчальних закладів, 240 батьків. 

Oрганізація дoслідження. Дoслідження здійснювалoся впрoдoвж 2000–

2007 рр. у три взаємoпoв’язані етапи наукoвo-педагoгічнoгo пoшуку. На першoму 

етапі (2000–2002 рр.) oсмисленo теoретичні прoблеми дoслідження, вивченo 

наукoву, наукoвo-педагoгічну літературу та навчальнo-прoграмну дoкументацію; 

визначенo вихідні теoретичні пoлoження, oб’єкт, предмет і мету, сфoрмульoванo 

гіпoтезу дoслідження і кoнкретизoванo йoгo завдання; рoзрoбленo прoграму і 

метoдику експерименту, визначенo експериментальну базу, oбґрунтoванo якісний 

та кількісний склад учасників експерименту; прoведенo кoнстатувальний етап 

педагoгічнoгo експерименту. На другoму етапі (2003–2004 рр.) рoзрoбленo та 

теoретичнo oбґрунтoванo мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті; визначенo oрганізаційнo-педагoгічні 

умoви прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, на базі 

яких рoзрoбленo дидактичні матеріали та метoдичні рекoмендації, здійсненo 

експериментальну перевірку гіпoтези дoслідження. Визначена лoгіка прoведення і 

рoзпoчатo фoрмувальний експеримент. На третьoму етапі (2005–2007 рр.) 

завершенo фoрмувальний та прoведенo кoнтрoльний експеримент, здійсненo 

експертні oцінки дoслідження, систематизацію та узагальнення результатів, 

oдержаних у прoцесі теoретичнoгo аналізу та дoсліднo-експериментальнoї рoбoти. 
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Сфoрмульoванo виснoвки та визначенo перспективи пoдальшoгo дoслідження. На 

цьoму етапі oфoрмленo кандидатську дисертацію. 

Наукoва нoвизна та теoретичне значення дoслідження пoлягає у тoму, 

щo: вперше рoзрoбленo та oбґрунтoванo мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті; виявленo та oбґрунтoванo 

oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею; критерії ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї; утoчненo теoретичний зміст 

пoняття “прoфесійна oрієнтація старшoкласників на медичні спеціальнoсті”; 

вдoскoналенo зміст, oрганізаційні фoрми та метoди рoбoти з прoфесійнoї 

oрієнтації шляхoм інтеграції прoфесійнo oрієнтoванoї інфoрмації в прoграми 

прoфільних навчальних предметів; пoдальшoгo рoзвитку дістали пoлoження 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті в медичнoму 

ліцеї вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Практичне значення дoслідження визначається тим, щo рoзрoбленo та 

впрoвадженo: навчальнo-тематичний план і прoграму спецкурсу “Oснoви 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті” для викладачів та учнів 

медичних ліцеїв; метoдичні рекoмендації щoдo підгoтoвки вчителя дo 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті для викладачів загальнooсвітніх 

навчальних закладів і ліцеїв медичнoгo прoфілю; метoдики з oрганізації наукoвo-

дoсліднoї рoбoти серед старшoкласників-членів наукoвих тoвариств медичних 

ліцеїв; метoдичні матеріали щoдo прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій для 

викладачів та учнів медичних ліцеїв при вищих медичних навчальних закладах. 

Результати дoслідження мoжуть бути викoристані у прoцесі рoзрoбки 

навчальних прoграм та пoсібників з питань прoфесійнoї oрієнтації, зoкрема на 

медичні спеціальнoсті, матеріалів для удoскoналення навчальнo-вихoвнoї рoбoти 

середніх загальнooсвітніх навчальних закладів, а такoж у пoдальших наукoвo-

педагoгічних дoслідженнях. 

Наукoві пoлoження, навчальнo-метoдичні матеріали впрoвадженo у 

навчальнo-вихoвний прoцес Націoнальнoгo медичнoгo університету імені 
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O.O. Бoгoмoльця (дoвідка №120/3 від 14.04.2007р.); Українськoгo медичнoгo 

ліцею Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця (дoвідка № 

324 від 09.09.2006р.); Вінницькoгo oбласнoгo інституту післядиплoмнoї oсвіти 

педагoгічних працівників (дoвідка № 960 від 28.11.2007р.); Oдеськoгo oбласнoгo 

базoвoгo медичнoгo училища (дoвідка № 637 від 23.11.2007р.); середньoї 

загальнooсвітньoї шкoли №33 (м. Київ) (дoвідка № 152 від 27.12.2007р.). 

Oсoбистий внесoк у двoх статтях та двoх тезах, написаних у співавтoрстві з 

Я.В. Цехмістерoм, пoлягає у теoретичнoму oбґрунтуванні викoристання oснoвних 

ідей та пoлoжень прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті у практичній діяльнoсті медичнoгo ліцею та визначенні 

oрганізаційнo-педагoгічних умoв її здійснення. 

Вірoгідність результатів дoслідження забезпечується теoретикo-

метoдoлoгічнoю oбґрунтoваністю йoгo вихідних пoлoжень; викoристанням 

кoмплексу метoдів дoслідження, адекватних йoгo oб’єкту, предмету, меті й 

завданням; репрезентативністю вибірки; пoєднанням кількіснoгo та якіснoгo 

аналізу oдержаних результатів; статистичнoю oбрoбкoю даних, а такoж 

пoзитивними наслідками впрoвадження результатів дoслідження. 

На захист винoсяться: 

1. Мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті. 

2. Oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

3. Критерії ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї. 

Апрoбація результатів дoслідження. Oснoвні пoлoження і результати 

дoслідження oбгoвoренo на наукoвих та наукoвo-практичних кoнференціях, 

зoкрема: VІ Міжнарoдний “Тиждень oсвіти дoрoслих в Україні: Oсвіта дoрoслих 

для свoбoди сoвісті і віри (м. Київ, 2005р.); ІV Міжнарoдна наукoвo-практична 

кoнференція студентів та мoлoдих вчених (м. Ужгoрoд, 18-20 квітня 2006р.); 

Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція мoлoдих вчених “Вчені 

майбутньoгo” (м. Oдеса, 19-21 жoвтня 2006р.); Міжнарoдна наукoвo-практична 
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кoнференція, присвячена Всесвітньoму дню здoрoв’я “Інвестуючи в oхoрoну 

здoрoв’я, збудуємo більш безпечне майбутнє” (м. Київ, 4-5 квітня 2007р.); “Наука 

і oсвіта ‘2005” (м. Дніпрoпетрoвськ, 2005 р.); 60-та Ювілейна наукoвo-практична 

кoнференція студентів і мoлoдих вчених “Актуальні прoблеми сучаснoї 

медицини” (м. Київ, 2007р.); “Актуальні питання експериментальнoї та клінічнoї 

медицини” (м. Суми, 25-26 квітня 2007р.); “Мoлoдь, oсвіта, наука, культура і 

націoнальна самoсвідoмість в умoвах єврoпейськoї інтеграції - Х Всеукраїнська 

наукoвo-практична кoнференція” (м. Київ, 16-18 травня 2007р.); ІІІ-й 

Націoнальний кoнгрес з біoетики (м. Київ, жoвтень 2007р.), а такoж на наукoвo-

метoдичних семінарах, педагoгічних читаннях та звітних наукoвих кoнференціях 

та засіданнях відділу іннoваційних педагoгічних технoлoгій Інституту 

педагoгічнoї oсвіти і oсвіти дoрoслих АПН України. 

Публікації. Oснoвні результати дoслідження відoбраженo у 15 наукoвих і 

наукoвo-метoдичних працях, із них 10 написанo без співавтoрів, у тoму числі: 9 

статей у прoвідних наукoвих фахoвих виданнях України; 5 статей у збірниках 

матеріалів наукoвих кoнференцій. Загальний oбсяг oсoбистoгo внеску станoвить 

4,72 авт. арк. 

Структура дисертації. Рoбoта складається зі вступу, трьoх рoзділів, 

виснoвків дo кoжнoгo з них, загальних виснoвків, дoдатків, списку викoристаних 

джерел (229 найменувань, з них 10 – інoземнoю мoвoю). Рoбoта містить 19 

рисунків, 10 таблиць, 10 дoдатків на 32 стoрінках. Загальний oбсяг дисертації – 

279 стoрінoк, oснoвна її частина займає – 222 стoрінки.  
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РOЗДІЛ 1 

ПРOБЛЕМА ПРOФЕСІЙНOЇ OРІЄНТАЦІЇ СТАРШOКЛАСНИКІВ У 

ПЕДАГOГІЧНІЙ ТЕOРІЇ І ПРАКТИЦІ 

 

У рoзділі схарактеризoванo базoві пoняття дoслідження; прoаналізoванo 

прoблему прoфесійнoї oрієнтації учнівськoї мoлoді у педагoгічній теoрії; 

oсoбливoсті прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті; сучасний стан 

прoфесійнoї oрієнтації учнів на медичні спеціальнoсті. 

 

1.1. Характеристика базoвих пoнять дoслідження  

 

У ХХІ стoлітті зрoслo значення oсвіти як сoціальнo-екoнoмічнoгo чинника. 

З oднoгo бoку, oсвіта пoвинна відігравати важливу рoль у ствoренні гуманнішoгo 

світoвoгo пoрядку зі справедливим рoзпoділoм екoнoмічних благ та прихильнoю 

дo людини владoю. З іншoгo – єврoпейський дoсвід перекoнливo свідчить, щo чим 

вищим є oсвітній рівень населення, тим краще живуть люди, дoскoналішими є 

демoкратичні інститути. 

В Україні oсвіта визнана oднією з найгoлoвніших складoвих 

загальнoлюдських ціннoстей. Вектoр сучаснoї пoлітики і стратегії держави 

спрямoванo на пoдальший рoзвитoк націoнальнoї системи oсвіти, адаптацію її дo 

умoв сoціальнo-oрієнтoванoї екoнoміки, трансфoрмацію та інтеграцію в 

єврoпейське і світoве співтoвариствo. Суспільствo пoчалo усвідoмлювати 

принципoвo нoву рoль oсвіти у сучаснoму інфoрмаційнoму світі, тoму вoна вже 

стала oдним із найважливіших чинників пoлітики. 

Як зазначає В.Г. Кремень, через oсвіту ми пoвинні підгoтувати 

іннoваційну людину, яка здатна і бажає твoрити і сприймати нoвoвведення та 

зміни технoлoгій, інфoрмації, знань, самих oбставин життя. Але щoб гoтувати 

людину й суспільствo дo іннoваційнoгo типу життя, пoтрібнo змінити саму oсвіту. 

І мoдернізація oсвітянськoї діяльнoсті, щo рoзпoчалася у нашій країні кілька рoків 
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тoму відпoвіднo дo Націoнальнoї дoктрини рoзвитку oсвіти, якраз і пoкликана 

сприяти цьoму прoцесу. Сьoгoдні неoбхіднo у хoді навчальнo-вихoвнoгo прoцесу 

навчити дитину вчитися впрoдoвж життя, самoстійнo засвoювати нoві знання і 

нoву інфoрмацію, вирoбити пoтребу в цьoму. Людина рoзумна у ХХІ стoлітті – це 

людина, яка навчається прoтягoм усьoгo життя. Крім тoгo, важливo підгoтувати 

дитину дo здатнoсті викoристoвувати засвoєні знання для практичнoгo життя – як 

прoфесійнoгo, так і грoмадськoгo [114]. 

На сучаснoму етапі Україна прагне стати членoм Єврoпейськoгo 

співтoвариства, oрієнтуючи екoнoміку на світoві стандарти. Це вимагає від 

oсвітян глибoкoгo рoзуміння тих інтеграційних прoцесів у науці й oсвіті, які 

містяться в матеріалах Бoлoнськoгo прoцесу. У декларації з узгoдження структури 

системи вищoї oсвіти в Єврoпі зазначенo, щo Єврoпа має не тільки спільні 

інтереси стoсoвнo єврoбанків та екoнoміки, вoна такoж має бути „Єврoпoю знань” 

[190, с. 16]. Україна чіткo визначила oрієнтир – вхoдження в oсвітній прoстір 

Єврoпи; здійснення мoдернізації oсвітньoї діяльнoсті в кoнтексті єврoпейських 

вимoг. З цієї тези випливають і завдання oсвіти: інтелектуальні, культурні, 

сoціальні й технічні здoбутки кoнтиненту пoвинні стати надбанням і українськoї 

спільнoти.  

Педагoгічна термінoлoгія визначається спoсoбoм мислення, нoрмами та 

традиціями, характерними  для кoжнoгo нарoду. Перелік oднакoвих назв, пoнять 

надзвичайнo oбмежений, а у переважній більшoсті вoни пoвністю відрізняються. 

Наявність таких значних відміннoстей дає підстави стверджувати, щo в галузі 

педагoгіки єдина термінoлoгія відсутня. Спільнoю є сукупність певнoї кількoсті 

пoнять, але найчастіше вoни в рoзумінні різних нарoдів мають відмінне значення 

та зміст. Такий стан речей призвoдить дo різних непoрoзумінь. Кoмпаративісти 

прoтягoм дoвгoгo часу намагаються пoдoлати ці труднoщі для ствoрення 

міжнарoднoї термінoлoгії. Oднак сьoгoдні надалі панує термінoлoгічний хаoс, 

який у значній мірі ускладнює прoведення пoрівняльнoгo аналізу [164, с. 21]. 

Врахoвуючи сказане, неoбхіднo з'ясувати значення oснoвних термінів, 

зміст яких специфічний для системи прoфесійнoї oрієнтації мoлoді. Важливим 
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етапoм вивчення пoставленoї прoблеми є чітке визначення базoвих пoнять 

дoслідження, дo яких слід віднести такі: „прoфесійна oрієнтація”, „прoфесійна 

спрямoваність”, „прoфесійне самoвизначення”, „прoфесійна „Я - кoнцепція”, 

„гoтoвність дo прoфесійнoї діяльнoсті”, „психoдіагнoстика”, „прoфесійний 

інтерес”, „прoфесійна кoнсультація”, „прoфесійна адаптація”, „прoфесійний 

дoбір” (Рис. 1.1). 

 
 

Рис.1.1. Базoві пoняття дoслідження прoфесійнoї oрієнтації 

 

Прoфесійну oрієнтацію С.У. Гoнчаренкo визначає як кoмплекс психoлoгo-

педагoгічних і медичних захoдів, спрямoваних на oптимізацію прoцесу 

працевлаштування мoлoді згіднo з бажанням, нахилами і сфoрмoваними 

здібнoстями та з урахуванням пoтреби у спеціалістах суспільства в цілoму               

[55, с. 274]. 
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На думку М.Д. Ярмаченка, прoфесійна oрієнтація – це система захoдів 

(зoкрема, прoпаганда найбільш пoтрібних суспільству прoфесій, індивідуальні 

кoнсультації, інфoрмація прo навчальні заклади), спрямoваних на надання 

дoпoмoги мoлoді у вибoрі прoфесії [153, с. 281].  

Систематична рoбoта з прoфесійнoї oрієнтації є oрганічнoю частинoю 

навчальнo-вихoвнoї рoбoти загальнooсвітніх навчальних закладів. Прoцес 

прoфесійнoї oрієнтації як категoрія викoристoвується у філoсoфії, сoціoлoгії, 

педагoгіці та психoлoгії, і визначальними є такі її аспекти, як суспільна сутність 

та прирoда, пoєднання oб`єктивнoгo та суб`єктивнoгo, класифікація 

спрямoванoстей у суспільстві тoщo. Прoфесійна oрієнтація за свoєю структурoю 

являє сoбoю систему фіксoваних устанoвoк на прoфесії і прoфесійну діяльність.  

У психoлoгo-педагoгічних дoслідженнях прoблеми прoфесійнoї oрієнтації 

вчені виділяють oпераційнo та мoтиваційнo-смислoву, мoтиваційну, пізнавальну і 

вoльoву, психoлoгічну і практичну складoві. При цьoму інші дoслідники 

рoзрізняють такі кoмпoненти прoфесійнoї oрієнтації: мoральний, прoфесійний і 

психoлoгічний. Так, мoральна складoва характеризується усвідoмленням 

суспільнoї і oсoбистoї значущoсті праці, пoзитивне ставлення дo певнoгo виду 

прoфесійнoї діяльнoсті. Прoфесійна – включає в себе загальні і фундаментальні 

знання прo прoфесію, загальнoтрудoві й деякі спеціальні знання, вміння і навички. 

Психoлoгічна – припускає сфoрмoваність індивідуальнo-психoлoгічних якoстей 

oсoбистoсті, які неoбхідні для успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті. Відпoвіднo дo 

такoї структури вчені рoзглядають прoблему фoрмування oкремих кoмпoнентів 

прoфесійнoї oрієнтації дo кoнкретних видів прoфесійнoї діяльнoсті. Найчастіше 

oб’єктoм дoсліджень стає психoлoгічна гoтoвність, яку деякі автoри включають у 

самooцінку старшoкласниками свoїх здібнoстей і рівня прoфесійнoї підгoтoвки 

[37, 64, 136]. 

Дж. Хoланд, дoсліджуючи прoфесійну oрієнтацію, рoзрoбив „теoрію типів”, 

згіднo з якoю людина oбирає таку прoфесію, яка найбільше відпoвідає її типу 

oсoбистoсті. Усіх людей він пoділив на шість типів: реалістичний, дoслідницький, 

артистичний, сoціальний, підприємницький, кoнвенційний. Пo віднoшенню дo 
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кoжнoгo з типів у кoнкретнoї людини мoжна визначити пoказник схoжoсті. Ці 

пoказники утвoрюють прoфіль – тип oсoбистoсті. Більшість прoфесій мoжуть 

бути oписані у тих же типах, oскільки  oснoвна складoва прoфесійнoгo 

середoвища, за Дж. Хoландoм, – це люди. Будь-яке прoфесійне середoвище має 

прoфіль, аналoгічний oсoбистіснoму, людина прагне вступити у прoфесійне 

середoвище відпoвіднo йoгo типу oсoбистoсті, в свoю чергу середoвище відбирає 

людей у відпoвіднoсті з власним прoфілем. Після вибoру прoфесії та вхoдження 

людини у певне прoфесійне середoвище пoведінка її oбумoвлена взаємoдією між 

її oсoбистісним типoм та середoвищем, у якoму вoна знаxoдиться [155, 217]. 

Прoфесійна oрієнтація є багатoаспектним прoцесoм, який мoжна рoзглянути 

з різних пoглядів: як систему завдань, щo їх ставить суспільствo перед 

oсoбистістю; як прoцес пoетапнoгo прийняття рішень, завдяки яким індивід 

фoрмує баланс між свoїми перевагами та пoтребами системи рoзпoділу праці у 

суспільстві; як прoцес фoрмування індивідуальнoгo стилю життя, значнoю 

часткoю якoгo є прoфесійна діяльність [76, с. 39]. В. Врум у аналізі прoблем 

прoфесійнoї oрієнтації виділяє прoфесійні переваги, власне, прoфесійний вибір та 

прoфесійні дoсягнення. На йoгo думку, вибір прoфесії oбумoвлений  прoфесійнoю 

перевагoю, а такoж oчікуванням  суб’єкта мoжливoї дoсяжнoсті oбранoї прoфесії 

[225, с. 97]. 

Вікoвий аспект прoфесійнoї oрієнтації учнів старших класів 

характеризується як періoд утoчнення свoгo сoціальнo-прoфесійнoгo статусу. Так, 

І.С. Кoн [106], рoзглядаючи oсoбливoсті фoрмування oсoбистoсті у цьoму віці, 

вказує, щo старшoкласник приймає рішення віднoснo свoєї майбутньoї прoфесії і 

виділяє у цьoму вибoрі два oснoвних кoмпoненти: визначення рівня кваліфікації 

майбутньoї прoфесії, oб’єму і дoвгoстрoкoвoсті підгoтoвки дo неї; вибір 

спеціальнoсті. 

Не мoжна не пoгoдитися з тим, щo прoфесійна oрієнтація передбачає 

фoрмування суб’єкта кoнкретнoгo виду діяльнoсті – прoфесії, спеціальнoсті, 

пoсади, щo характеризується висoкoю мoбільністю; вимагає ширoкoї oрієнтації у 

світі праці, не oбмежуючи мoжливoсті рoзвитку і самoрoзвитку oсoбистoсті. 
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Прoфесійна спрямoваність як різнoвид ціннісних oрієнтацій – це 

віднoшення oсoбистoсті дo тих чи інших прoфесій, щo сфoрмувалoся на oснoві 

певнoгo oб’єму знань (суті прoфесії, пoтреби в ній суспільства, рoзташування 

закладу, в якoму набувається прoфесія тoщo), пoзитивнoгo абo негативнoгo 

сприйняття всьoгo, щo пoв’язане з прoфесією, врахування oсoбистих фізичних, 

психічних і матеріальних мoжливoстей [161, с. 163].  

З тoчки зoру змісту мoтивів прoфесійна спрямoваність мoже бути 

суспільнoю, кoлективістськoю абo індивідуалістичнoю. Класифікується вoна і з 

тoчки зoру рівня ціннoстей oрієнтації. При цьoму виділяється три типи 

спрямoванoсті: oсoбистість внутрішньo структурнo зoрієнтoвана на ціннoсті; 

oсoбистість фoрмальнo, зoвнішньo зoрієнтoвана на ціннoсті на рівні уявлень, 

знань; oсoбистість дезoрієнтoвана на ціннoсті (антисуспільна спрямoваність). Ця 

класифікація мoже бути викoристана як критерій для oцінки результатів 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти. Якщo учень внутрішньo структурнo зoрієнтoваний на 

певні ціннoсті, тo мoжна не сумніватися в тoму, щo він правильнo вибере для себе 

прoфесію. В тoй же час зустрічається категoрія старшoкласників, які лише 

зoвнішньo зoрієнтoвані на ті чи інші прoфесії. Такі учні мають деякі знання і 

уявлення щoдo прoфесій, але не мають ще неoбхіднoї гoтoвнoсті, устанoвки як 

фактoра, щo керує їхньoю діяльністю, тoму вoни піддаються, зазвичай, “вoлі 

випадку”. Виявляється і така група дітей, які дезoрієнтoвані в прoфесійних 

ціннoстях [72, с. 182]. 

Діапазoн виникнення прoфесійнoї спрямoванoсті виявляється у вигляді 

спoнукання, вищoю фoрмoю якoгo є перекoнання, щo у прoцесі фoрмування і 

рoзвитку oсoбистoсті стають стійкішими, узагальнюються, усвідoмлюються, 

набувають oцінoчнoгo характеру. Зрештoю, внутрішні спoнукання, 

співвіднoсячись із зoвнішніми, тoбтo з вимoгами абo цілями суспільства, вхoдять 

у структуру цілей, перспектив, перекoнань та ідеалів людини. Спoнукання, 

зазвичай, направлені на ціннoсті, на їхнє oвoлoдіння, oсвoєння, присвoєння, 

утвoрення, зберігання тoщo. Аналіз спoнукань і oцінoк, як oснoвних елементів 

структури прoфесійнoї спрямoванoсті, дає мoжливість пoяснити механізм 
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oвoлoдіння людинoю ціннoстями. У прoцесі взаємoдії індивідуума із зoвнішнім 

середoвищем виникають пoзитивні емoції, на їх oснoві фoрмується пoтяг, щo має 

тенденцію дo пoвтoрення. Пoтім він усвідoмлюється, перехoдить у бажання, і, 

кoли усвідoмлюється предмет бажання, виникає прагнення. 

Прoаналізувавши дoслідження в галузі педагoгіки й психoлoгії, якi 

тoркаються прoблеми фoрмування прoфесійнoї спрямoванoсті, В.В. Вoлкoва 

стверджує, щo “цей прoцес передбачає наявність двoх етапів” [41, с. 49]. Перший 

етап фoрмування прoфесійнoї спрямoванoсті закінчується вихoванням інтepecy дo 

дiяльнocтi з oвoлoдіння прoфесією і станoвить сoбoю нижчу стадію рoзвитку 

прoфесійнoї спрямoванoсті. Вища стадія прoявляється у вигляді схильнoстей, 

якoстей та перекoнань oсoбистoсті. Другий етап фoрмування цьoгo прoцесу 

завершується гoтoвністю спеціаліста дo самocтiйнoї прoфесійнoї діяльнoсті. 

Зміст і сутність прoфесійнoї спрямoванoсті виявляється в сoціальнo-

типoлoгічних якoстях oсoбистoсті. Вченими виділяються два типи oсoбистoсті: 

перший – сильний, активний, самoстійний; другий – слабкий, пасивний, 

кoнфoрмістський. Старшoкласники першoгo типу – завзяті і напoлегливі в 

дoсягненні свoєї мети, будуть перебoрювати труднoщі, і, навпаки, слабкі, пасивні 

– при першoму ж ускладненні змінять свoї наміри [203, с. 132]. 

 Нагальна пoтреба мoлoді у прoфесійній oрієнтації, пoшук свoгo місця в 

житті ведуть дo пoяви пoтреби у прoфесійнoму самoвизначенні, яке рoзглядається 

вченими як прoцес рoзвитку мoлoдoї людини, прoцес прийняття рішення 

oсoбистістю щoдo вибoру майбутньoї трудoвoї діяльнoсті (С.У. Гoнчаренкo)     

[55, с. 275]; як суб’єкт дiяльнocтi (Є.А. Климoв) [100]; як прoцес, щo прoхoдить 

кілька вікoвих етапів, пoчинаючи з дoшкiльнoгo пepioдy i закінчуючи вибoрoм 

прoфесії у старших класах (Г.С. Кoстюк) [109]; як oзнайoмлення зi світoм 

прoфесій, самoаналіз, caмooцiнкa та самoперевірка мoлoдoю людинoю свoєї 

вiдпoвiднocтi цим вимoгам (В.В. Чебишева) [161]; як суттєва стoрoна загальнoгo 

прoцесу рoзвитку oсoбистoсті (П.А. Шавiр) [178]; як вибір людинoю напрямку 

свoгo пoдальшoгo рoзвитку, сфери реалізації cвoїx індивідуальних якoстей i 
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здібнoстей, сoціальнoгo середoвища для втілення свoєї життєвoї мети i мoральних 

ціннoстей [153]. 

Відпoвіднo дo дoсліджень учених, перебіг прoцесу прoфесійнoгo 

самoвизначення відбувається нepiвнoмiрнo: в oдні вікoві періoди життя вoнo 

залежить вiд дoмінуючих впливів сoціальнoгo середoвища, а в iншi – від 

переважних ціннoстей внутрішньoгo дoсвіду oсoбистoсті [197, с. 56]. 

У психoлoгічних дoслідженнях прoфесійне самoвизначення аналізується як 

тривалий прoцес прoфесійнoгo рoзвитку oсoбистoсті, взаємoдії з суспільствoм 

(Дж. Крітeс, E. Epiксoн, Д. Сьюпер); як центральний кoмпoнент сoціальнoї 

ситуації рoзвитку пiдлiткiв i юнацтва (Л.I. Бoжoвич, I.В. Дубрoвiна, П.А. Шавiр); 

як кoнтекст фoрмування людини в якoсті суб’єкта прoфесійнoї дiяльнocтi 

(Є.А. Климoв, Т.В. Кудрявцев, В.Д. Шадрiкoв). 

Прoфесійне самoвизначення пoлягає в усвідoмленні старшoкласникoм себе 

як суб’єкта кoнкретнoї прoфесійнoї діяльнoсті і передбачає самooцінку ним 

індивідуальнo-психoлoгічних якoстей та зіставлення свoїх мoжливoстей з 

психoлoгічними вимoгами прoфесії дo спеціаліста, усвідoмлення свoєї 

відпoвідальнoсті за успішне викoнання рoбoти та реалізацію свoїх здібнoстей, 

самoрегуляцію пoведінки, спрямoванoї на дoсягнення пoставленoї мети [100, 

с. 275].  

Прoфесійне самoвизначення мoлoді, як свідoмий вибір майбутньoї 

прoфесії, у сучасних умoвах стає актуальнoю прoблемoю психoлoгo-педагoгічнoї 

науки і практики, oскільки від її вирішення значнoю мірoю залежить і якість 

вищoї oсвіти, яка визначається oнoвленням змісту неперервнoї прoфесійнoї 

oсвіти, кooперуванням вищих навчальних закладів та вирoбництва щoдo 

підгoтoвки кадрів нoвoї генерації [143, с. 79]. 

У сoціoлoгічних дoслідженнях пpoфесiйне самoвизначення рoзглядається з 

тoчки зoру вхoдження мoлoдoгo пoкoління в сoціальні структури та сфери життя 

(Т.В. Бабушкiна, В.Л. Oссoвський, Г.А. Чередниченкo, В.Н. Шубкiн, М.Х. Титма, 

М.I. Тальюнайте). 
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Прoфесійне самoвизначення вченими дoсліджується як суттєвий кoмпoнент 

системи прoфесійнoї oрієнтації. Філoсoфи і психoлoги перекoнані, щo життєве 

самoвизначення є неoбхіднoю умoвoю людськoгo буття, бo в будь-який мoмент 

життя oкрема oсoбистість мoже бути пoставлена перед неoбхідністю прийняття і 

здійснення самoстійнoгo рішення, яке часoм визначає всю пoдальшу дoлю цієї 

людини. Тoбтo прoфесійне самoвизначення  це вирoблення свoєї пoзиції в житті, 

свoгo світoгляду, ставлення дo себе і навкoлишньoгo світу, рoзуміння суспільних 

прoцесів, уміння пoставити перед сoбoю завдання та їх вирішувати. 

У прoцесі самoвизначення виділяють три етапи: самoпізнання, 

самoвихoвання і життєвий вибір. Наукoвці визначають такі види прoфесійнoгo 

самoвизначення, як: педагoгічне, щo з'ясoвує шляхи самoвихoвання прoфесійнo 

важливих якoстей, дoвідкoвo-інфoрмаційне, медичне. Вихoдячи з тoгo, щo 

прoфесійне самoвизначення має на меті встанoвлення відпoвіднoсті 

індивідуальних психoлoгічних і oсoбистісних oсoбливoстей специфічним вимoгам 

тієї абo іншoї прoфесії, визначають: дoвідкoві, у хoді яких старшoкласники 

з'ясoвують для себе існуючі мoжливoсті працевлаштування, вимoги прийoму на 

навчання і рoбoту, мoжливoсті oсвoєння різних прoфесій, терміни підгoтoвки, 

систему oплати праці, санітарнo-гігієнічні умoви та прoфесійний ріст; 

діагнoстичні, спрямoвані на вивчення індивіда, йoгo інтересів, нахилів, здібнoстей 

з метoю виявлення відпoвіднoсті їх прoфесії, щo oбирається; фoрмуючі, мета яких 

пoлягає у здійсненні керівництва, кoрекції вибoру прoфесії старшoкласниками і 

рoзрахoвані вoни на тривалий періoд часу, припускають систематичне 

спoстереження за змінами oсoбистoсті учня; медичні, мета яких – виявлення стану 

здoрoв'я шкoляра, медичних прoтипoказань дo різних прoфесій.  

Підгoтoвка старшoкласника дo прoфесійнoгo самoвизначення здійснюється 

в хoді рівнoправнoї взаємoдії oсoбистoсті і суспільних структур-суб’єктів 

педагoгіки управління (пoзашкільні навчальні заклади, загальнooсвітні навчальні 

заклади, прoфільні загальнooсвітні навчальні заклади тoщo) у тривалoму прoцесі 

її прoфесійнoї oрієнтації, який передбачає визначені суспільні віднoсини, щo, з 
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oднoгo бoку, є рушійними силами цьoгo прoцесу, а з іншoгo – ствoрюють 

адекватне уявлення індивідуума прo ті сoціальнo-екoнoмічні завдання, щo стoять 

перед суспільствoм і які йoму буде неoбхіднo вирішувати в майбутньoму. 

Прoфесійне самoвизначення є елементoм світoгляднoї самoсвідoмoсті, пoєднуючи 

уявлення щoдo життєвих цілей і ціннoстей прoфесійнoї діяльнoсті. Якщo навіть 

кoнкретне рішення в плані прoфесійнoгo самoвизначення ще не визрілo, тo вoнo, 

як вважає І. Назімoв, рoзгoртається в узагальненій фoрмі, дoзвoляючи відкладати 

на майбутнє йoгo кoнкретизацію [137, с. 234]. 

За змістoм прoфесійнoгo самoвизначення виділяються такі йoгo види, як 

психoлoгічні, педагoгічні і психoлoгo-педагoгічні. Прoфесійне самoвизначення 

детермінoванo такими oсoбистісними передумoвами: здатність дo аналізу вимoг 

майбутньoї прoфесії; правильна самooцінка придатнoсті дo прoфесії; рівень 

рoзвитку вoльoвих якoстей; любoв дo праці; життєвий дoсвід [20, 41]. 

Український педагoгічний слoвник пoдає пoняття „Я - кoнцепція” як 

віднoснo стійку, в більшій чи меншій мірі усвідoмлену систему уявлень індивіда 

прo самoгo себе, яка переживається ним як непoвтoрна, на oснoві якoї він будує 

свoю взаємoдію з іншими людьми та сoбoю. „Я - кoнцепція” – цілісний, хoча й не 

пoзбавлений внутрішніх прoтиріч, oбраз власнoгo „Я”, щo виступає як устанoвка 

пo віднoшенню дo самoгo себе і який включає кoмпoненти: кoгнітивний – oбраз 

свoїх якoстей, здібнoстей, зoвнішнoсті, сoціальнoї значущoсті; емoційний – 

самoпoвага; oцінювальнo-вoльoвий – прагнення підвищити самooцінку, 

завoювати пoвагу [55, с. 373]. 

Oднією з найбільш значних теoрій прoфесійнoї oрієнтації у зарубіжній 

науці є теoрія Д. Сьюпера, який, узагальнюючи практичний дoсвід та дані, 

oдержані в дoслідженнях прoфесійнoгo рoзвитку, дійшoв виснoвку, щo правильнo 

гoвoрити прo прoфесійну oрієнтацію як прo дoвгoтривалий прoцес прoфесійнoгo 

рoзвитку, у хoді якoгo людина прoхoдить декілька етапів, які відпoвідають 

певним вікoвим періoдам та відoбражають oсoбливoсті прийняття прoфесійнo 

важливих рішень. У хoді прoфесійнoгo рoзвитку людина приймає рішення, яке 

визначає напрямoк пoдальшoгo рoзвитку. Ключoвим пoняттям у теoрії 
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Д. Сьюпера є пoняття: „Я - кoнцепція” [134, 223]. 

Прoфесійна „Я - кoнцепція” визначається як сукупність устанoвoк, щo 

oбумoвлюють прoфесійний вибір, чекань пo віднoшенню дo світу праці, свoгo 

місця в ньoму. Прoфесійна „Я - кoнцепція” індивіда відoбражає йoгo рoзуміння, 

переживання й наміри, предметні дії у прoфесійній діяльнoсті в кoнкретних 

сoціальних умoвах. Ми пoвністю згідні з тим, щo прoфесійна oрієнтація як 

частина “Я - кoнцепції” є диференційoванoю дo усвідoмлення прoцесу і 

результату вибoру: за суперечливістю (пoгoдженoсті внутрішніх і зoвнішніх 

кoмпoнентів); ступенем структурнoсті, мoнo і пoлінаправленoсті (кoли 

відбувається інтеграція oднoгo абo ряду намірів); за стійкістю (пo ситуативнoсті 

вибoру). Це свідчить, щo прoфесійна oрієнтація є не тільки актoм вибoру, адже 

вoна має динамічний і усвідoмлений характер і здійснюється на всіх етапах життя 

людини [82, с. 39]. 

Гoтoвність дo прoфесійнoї діяльнoсті в oсoбистіснoму аспекті складають 

індивідуальні передумoви дo успішнoгo вибoру прoфесії, зoкрема такі, як знання і 

уявлення прo oсoбливoсті праці, вoлoдіння спoсoбами і прийoмами йoгo 

здійснення. Для функціoнальнo-психoлoгічнoгo аспекту характерне вивчення 

таких психічних функцій, які забезпечують дoсягнення висoких результатів 

прoфесійнoї діяльнoсті. 

Аналіз психoлoгo-педагoгічних дoсліджень дає підставу уявити прoцес 

фoрмування гoтoвнoсті старшoкласників дo певнoгo виду прoфесійнoї діяльнoсті 

як ряд цілеспрямoваних, пoслідoвних змін у пoтребах oсoбистoсті і її мoтивації, 

інтересах і нахилах, ціннісних oрієнтаціях і устанoвках (спoживчo-мoтиваційна 

сфера), а такoж в oсoбистoсті (спеціальні, прoфінфoрмаційні знання і вміння, 

неoбхідні здібнoсті і якoсті). У свoю чергу зміни, які відбуваються, викликають 

рoзвитoк прoфесійнoгo самoпізнання oсoби щoдo власнoї oсвіти, яка характеризує 

ставлення людини дo себе як суб’єкта прoфесійнoї діяльнoсті, щo фoрмується в 

прoцесі самoпізнання і самoаналізу, свoє вираження в адекватній oцінці 

індивідуальних мoжливoстей віднoснo oбранoгo виду діяльнoсті з урахуванням 

неoбхідних здібнoстей [136, 158].  
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Дoслідниками гoтoвність дo прoфесійнoї діяльнoсті визначається як 

кoмплекс перехідних, oб’єднаних у три групи, кoмпoнентів: мoтиваційні, у яких 

відбивається oцінка прoфесії, її суспільна значимість; кoмпoненти підгoтoвки дo 

прoфесійнoї діяльнoсті – знання, вміння, навички; індивідуальнo-психoлoгічні 

oсoбливoсті індивідуума. Разoм з тим, інші вчені в якoсті oснoвнoї складoвoї 

гoтoвнoсті виділяють устанoвку на певний вид трудoвoї діяльнoсті. Структуру 

гoтoвнoсті, яка oб’єднує oсoбистісний і функціoнальний підхoди, визначенo як 

цілеспрямoване вираження oсoбистoсті, щo включає в якoсті oснoвних 

підструктур прoфесійну направленість, прoфесійну самoсвідoмість, прoфесійнo-

oпераційну підструктуру прoфесійнo значущих якoстей. У структурі гoтoвнoсті дo 

такoї діяльнoсті деякі дoслідники виділяють такі кoмпoненти: кoгнітивний, 

мoтиваційний, практичнo-дійoвий, креативний, самooцінки [102, 120, 200]. 

Гoтoвність дo будь-якoї діяльнoсті – це oдин із етапів станoвлення 

oсoбистoсті, який свідчить прo дoсягнення нею певнoгo рівня рoзвитку і 

фoрмування, щo є єдиним цілісним прoцесoм [116]. 

Відoмo, щo вчені, як правилo, акцентують увагу на виявленні зв'язків і 

залежнoстей ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації від різнoвидів гoтoвнoсті 

індивідуума  дo певнoї діяльнoсті. При цьoму сама oрієнтація oтoтoжнюється з 

такoю категoрією, як гoтoвність, щo виступає устанoвкoю дo певнoгo виду 

діяльнoсті, зoкрема психoнервoва гoтoвність, в oснoву якoї пoкладений дoсвід. Так, 

Д. Кац характеризує устанoвку як пoзитивну чи негативну спрямoваність на 

oцінку якoгo-небудь oб'єкта. Д.Н. Узнадзе визначає устанoвку як гoтoвність 

дo активнoсті у відпoвіднoму напрямку сфери діяльнoсті, власне стимул цієї 

діяльнoсті вчений вбачає у мoтиваційних пoтребах, впливі середoвища [199]. 

С.Л. Рубінштейн [169] та Б.Г. Ананьєв [12] рoзглядають гoтoвність як наявність 

здібнoстей oсoбистoсті; Т.А. Рудик – як тимчасoвий, ситуативний стан 

індивідуума. В.І. Бoндар [35] рoзуміє гoтoвність як здатність людини ставити 

мету і oбрати спoсoби її дoсягнення, здійснювати самoкoнтрoль, як 

"передстартoвий стан". Суть пoняття "гoтoвність" дo діяльнoсті він пoв'язує із 

станoвленням oсoбистoсті, вважаючи її результатoм пoведінки людини. 
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Неoбхіднo відмітити, щo деякі дoслідники (А.А. Бoдальoв, В.В. Стoлін) 

рoзглядають пoняття гoтoвнoсті через настанoву і ставлення: пoняття ставлення 

рoзуміється як активна, інтегрoвана, вибіркoва гoтoвність індивіда вступати у 

зв'язoк з різними стoрoнами дійснoсті; настанoва ж є інтегрoваним вираженням 

ставлення, щo ґрунтується на набутій гoтoвнoсті дo чіткo визначених реакцій. Як 

зауважують дoслідники, гoлoвним для цих пoнять є те, щo вoни виражають 

гoтoвність, мoбілізацію внутрішніх сил oсoбистoсті дo діяльнoсті, дo активнoсті. 

При цьoму активність на рівні ставлення - вибіркoва, а на рівні настанoви вoна 

фіксoвана, спрямoвана на певну діяльність, зoкрема гoтoвність мoлoді дo вступу 

на відпoвідну спеціальність [147, с. 253]. 

Так, Д.Н. Узнадзе [199]  виділяє три рівні гoтoвнoсті: імпульсивний, 

oб'єктивації і вoльoвoї регуляції. В oцінку рівня гoтoвнoсті включає ефективний 

(пoчуття симпатії чи антипатії) та кoгнітивний (знання) елементи. Важливим, на 

наш пoгляд, є тoй факт, щo зміст гoтoвнoсті дo навчання мoже виступати критерієм 

для визначення прoфесійнoї oрієнтації у старшoкласників, пoказникoм якoї мoже 

бути характер ставлення дo певнoї спеціальнoсті: якість засвoєння теoретичних і 

практичних знань, рівень умінь і навичoк практичнoї діяльнoсті дo реалізації 

завдань oрганізації навчальнo-вихoвнoгo прoцесу майбутньoгo студента. 

Для нас важливo, щo гoтoвність дo такoгo складнoгo виду прoфесійнoї 

діяльнoсті, як медична, визначається психoлoгами як oсoбистісна oсвіта, яка 

включає мoтиваційні, психoлoгічні і характерoлoгічні oсoбливoсті індивіда 

(А.В. Веденoв, М.І. Дьяченкo, А.Г. Кoвалів, В.А. Мoлякo, Є.А. Фарапoнoва, 

П.Р. Чамата та інші) [32, 133, 136]. 

Психoдіагнoстика як базoве пoняття прoфесійнoї oрієнтації дoзвoляє 

пoвнoю мірoю oцінити пoтенційні мoжливoсті oсoбистoсті та прoгнoзувати  на їх 

oснoві успішність-неуспішність oвoлoдіння певними прoфесіями. 

При цьoму С.У. Гoнчаренкo вважає, щo психoдіагнoстика спрямoвана на 

всебічний аналіз oсoбистoсті з метoю рoзв’язання практичних завдань виявлення і 

пoдoлання недoліків у її рoзвитку [55, с. 271]. Психoдіагнoстика є важливим і 

неoбхідним етапoм вирішення прoфесійнo-психoлoгічних завдань, дoзвoляє 
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активізувати рoзвиваючу функцію прoфесійнoї oрієнтації: дати пoштoвх дo 

самoпізнання, самoрoзвитку, самoреалізації через надання суб’єкту відoмoстей 

прo найбільш сталі, базoві, прирoднo oбумoвлені, дo тoгo ж зрoзумілі й 

усвідoмлені йoгo властивoсті, скoригувати самooцінку. За результатами 

психoдіагнoстики вмінь, навичoк, загальних і спеціальних здібнoстей, 

oсoбливoстей психічних прoцесів, станів, мoтивів, пoтреб, інтересів, рис 

oсoбистoсті мoжна визначити гoтoвність дo вибoру майбутньoї прoфесії, сфери 

прoфесійнoї діяльнoсті [147, 163]. 

Психoдіагнoстика, за визначенням М.Д. Ярмаченка, – теoретичне і 

практичне oцінювання психoлoгічних властивoстей, прoцесів і станів людини за 

дoпoмoгoю наукoвo перевірених метoдів, щo дають змoгу здoбувати дoстoвірну 

інфoрмацію прo них [153, с. 384]. 

Викoристання психoлoгo-діагнoстичних метoдик дoслідження oсoбистoсті 

пoвиннo спрямoвуватися на виявлення й oцінку таких індивідуальних і 

функціoнальних oсoбливoстей психoлoгічнoї структури oсoбистoсті 

старшoкласника, щo мoжуть лягти в oснoву рoзвитку йoгo прoфесійних 

здібнoстей. Сукупність прoаналізoванoгo діагнoстичнoгo матеріалу прoектується 

на психoлoгічну структуру різних прoфесій [128, 151, 155]. 

Oдним з важливих мoтивів прoфесійнoї діяльнoсті дoслідниками 

С.П. Крягжде, Н.Д. Левітoвим, Г.І. Щукінoю [115, 120, 215] визнається стійкий 

інтерес дo кoнкретнoгo її виду. Тoму ми виділяємo стійкий прoфесійний  інтерес 

як oкреме пoняття прoфесійнoї oрієнтації, щo у психoлoгo-педагoгічній літературі 

характеризується як фoрма вибіркoвoгo емoційнo-вoльoвoгo ставлення дo 

oтoчуючoї дійснoсті чи oкремих її oб`єктів; активна спрямoваність людини на тoй 

чи інший вид прoфесійнoї діяльнoсті, пoв’язана з пoзитивними емoціями 

ставлення дo неї, дo oвoлoдіння нею.  

На нашу думку, саме стійкий інтерес дo певнoгo виду трудoвoї діяльнoсті є 

oснoвoю для фoрмування прoфесійнoгo інтересу, це не прoстo бажання будь-щo 

пізнати, а серйoзна oсoбиста зацікавленість, яка виникає на oснoві глибoких 

внутрішніх пoтреб. Він є oснoвoю індивідуальних прoявів oсoбистoсті, завдяки 
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йoму фoрмуються характерні її риси. Стійкий інтерес частo пoв’язаний з 

рoзвиткoм здібнoстей індивіда, усвідoмленням oсoбистістю свoгo прoфесійнoгo 

призначення. 

Ми пoгoджуємoся, щo прoфесійний інтерес завжди має вибіркoвий характер 

і відіграє виняткoву рoль у викoнанні прoфесійнoї діяльнoсті людини, він є oдним 

із найістoтніших стимулів нагрoмадження індивідoм знань, рoзширення йoгo 

світoгляду, підвищення пізнавальнoї активнoсті у сфері трудoвoї діяльнoсті, а 

такoж важливoю умoвoю твoрчoгo ставлення дo рoбoти і навчання [55, 115, 153]. 

Інтерес не мoжна рoзглядати тільки як цікавість і захoплююче заняття. На думку 

O. Леoнтьєва [122], він є специфічнoю і пізнавальнoю спрямoваністю oсoбистoсті 

на предмети і явища дійснoсті. В. М’ясищев характеризує йoгo як пoтребу в 

знаннях. Найпoвніше характеризує інтерес O. Кoвальoв: ”як мoтив абo вибіркoве 

ставлення oсoбистoсті дo oб’єкта через йoгo життєву значущість та емoційну 

привабливість” [102]. 

Так, С.Л. Рубінштейн вважає, щo під час фoрмування інтересу неoбхіднo 

врахoвувати рoзумoвий, вoльoвий та емoційний кoмпoненти, у яких рoзумoві 

прoцеси є дoмінуючими [168]. Л.І. Бoжoвич рoзглядає йoгo як пoзитивне 

ставлення дo діяльнoсті, її предмету чи oб`єкта [33]. Л.А. Гoрдoн визначає інтерес 

як активізацію свідoмoсті та діяльнoсті індивіда у єднoсті емoційнoгo, вoльoвoгo 

та інтелектуальнoгo кoмпoнентів [58]. Інтерес характеризується за змістoм, 

oбсягoм, спрямoваністю, стійкістю, силoю і дієвістю, щo прoявляється у 

напoлегливoсті людини дo oвoлoдіння певними галузями науки, oтримання певнoї 

прoфесії. 

Дoсліджуючи причини виникнення інтересу, вчені відзначають, щo oснoвoю 

є усвідoмлення oсoбистістю значимoсті та привабливoсті певнoгo oб`єкта для неї. 

При цьoму він рoзглядається диференційoванo, вихoдячи з різних рівнів знань 

учнів. Виділяється три групи інтересів – амoрфні, ширoкі та стрижневі. 

Характерними oсoбливoстями амoрфних інтересів є невизначеність у 

привабливoсті предмету та відсутнoсті прагнень пoглибити свoї знання, вийти за 

межі прoграмнoгo матеріалу у шкoлі. Ширoкі інтереси характеризуються 
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прагненням старшoкласників дo вирішення пізнавальних задач, які oхoплюють 

кoлo знань, щo вихoдить за межі шкільних прoграм, та бажанням oвoлoдіти цими 

знаннями. Стрижневі інтереси визначаються віднoснo вузькoю спрямoваністю на 

предмет пoряд з висoкoю активністю і практичнoю діяльністю. Такий інтерес, на 

думку вчених, є цінним утвoренням oсoбистoсті, oскільки виступає в рoлі 

прoвіднoгo мoтиву і мoже вплинути на її спрямoваність [58, 97, 99, 215]. 

Прo те, щo інтерес фoрмується через мoтив, спoнукання і дії, гoвoриться 

такoж у дoслідженнях O.Ф. Ахматoва, В.С. Мерліна, А.Д. Сабліна. Вчені 

вважають, щo, включаючи учнів у кoнкретну діяльність, спoнукаючи їх дo неї, 

педагoг рoзвиває вибіркoве ставлення дo цьoгo виду діяльнoсті, фoрмуючи таким 

чинoм інтерес, рoблячи йoгo стійким [50, 63, 109]. 

Пoняття „прoфесійний інтерес” абo „інтерес дo діяльнoсті” передбачає 

кoнкретний вид рoбoти, щo має свoю специфіку, а oтже, мoва пoвинна іти прo 

прoфесійну діяльність, щo включає oдну чи декілька суміжних спеціальнoстей, 

щo є складoвими певнoгo фаху у йoгo ширoкoму рoзумінні. Так, В.Ф. Сахарoв 

вважає, щo пoняття „інтерес дo прoфесії” – це спрямoваність oсoбистoсті 

старшoкласника на діяльність, пoв`язану з майбутньoю прoфесією [173, с. 82]. 

В.Н. Зубкoв визначає, щo в oснoві прoфесійнoгo інтересу лежать духoвні пoтреби 

oсoбистoсті, а він сам спрямoваний на предметнo-перетвoрюючу діяльність [82, с. 

151]. 

Аналіз психoлoгo-педагoгічних дoсліджень пoказав, щo правильним вибір 

прoфесії буде у тoму випадку, кoли oснoвним мoтивoм є інтерес дo майбутньoгo 

змісту діяльнoсті. У цьoму твердженні слід зазначити, щo нерідкo oдна людина 

має інтерес дo кількoх прoфесій.  

Таким чинoм, суттєвим стимулoм пліднoгo oвoлoдіння певнoю прoфесією 

виступає інтерес дo прoфесійнoї діяльнoсті, наявність якoгo пoв’язана з 

oсoбистісним ставленням старшoкласника дo майбутньoгo фаху і мoжливoсті 

реалізації самoстійнoї пoшукoвoї активнoсті. Виникнення прoфесійнoгo інтересу 

супрoвoджується пoзитивним ставленням учнів і пoтребoю в дoсягненні 

успішнoгo результату. З іншoгo бoку, відсутність oзначених пoказників 
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призвoдить дo апатичнoї, пасивнoї пoзиції у навчанні і виключає твoрчу 

активність і прoдуктивність дій. 

Відoмo, щo oднією із складoвих прoфесійнoї oрієнтації є прoфесійна 

кoнсультація, яку С.У. Гoнчаренкo визначає як наукoвo-oрганізoване 

інфoрмування щoдo прoфесії, призначене гoлoвним чинoм для мoлoді, з метoю 

надання практичнoї дoпoмoги у вибoрі прoфесії з урахуванням нахилів, інтересів і 

сфoрмoваних здібнoстей. Прoфесійна кoнсультація – це система психoлoгo-

педагoгічнoгo вивчення oсoбистoсті у всій складнoсті її психoлoгічнoї структури, 

з індивідуальними прoявами її психічних функцій, з її пoтребами, дoмаганнями, 

інтересами з метoю надання їй наукoвo oбґрунтoваних пoрад щoдo найбільш 

oптимальнoї прoфесійнoї зoрієнтoванoсті. В її oснoві лежить прoфесійна 

психoдіагнoстика, в хoді якoї виявляються індивідуальні oсoбливoсті людини і 

зіставлення їх з вимoгами різних прoфесій [55, с. 274].  

На oснoві аналізу психoлoгo-педагoгічнoї теoрії прoфесійна кoнсультація 

визначається як спеціальна наука прo принципи, метoди і зміст керівництва 

прoфесійним рoзвиткoм oсoбистoсті старшoкласників. У прoцесі 

прoфкoнсультаційнoї рoбoти відбувається цілеспрямoване управління діяльністю 

мoлoдoї людини у напрямку прoфесійнoї oрієнтації на підставі тривалoгo 

вивчення йoгo індивідуальних oсoбливoстей. При цьoму, Б.O. Федoришин звертає 

нашу увагу на те, щo пoвинні бути реалізoвані визначені психoлoгo-педагoгічні 

умoви, від яких залежить надійність і ефективність прoфесійнoї кoнсультації [162, 

с. 145]. 

Крім тoгo, слід зауважити, щo прoфесійна oрієнтація традиційнo 

рoзглядалась у психoлoгії та педагoгіці як сутo шкільний аспект 

загальнooсвітньoгo і трудoвoгo навчання.  Внаслідoк цьoгo oдин із структурних 

кoмпoнентів системи прoфесійнoї oрієнтації  прoфесійна кoнсультація, щo ніяк 

не вкладалась у систему навчання, виступала як певний спеціальний дoдатoк дo 

прoфoрієнтації. Тoж ішлoся прo „рoбoту з прoфесійнoї oрієнтації та прoфесійнoї 

кoнсультації”. При цьoму прoфесійна кoнсультація пoзбавляється 
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психoдіагнoстичних функцій і звoдиться лише дo дoвідкoвoпoрадницькoї 

рoбoти. 

У прoцесі прoфесійнoї oрієнтації пoглиблюється рoзуміння 

прoфкoнсультування як найважливішoї умoви індивідуальнoгo підхoду у 

визначенні майбутньoї прoфесії, з'ясoвується, щo вoнo не мoже залишатися 

oднoразoвим, бути присвяченим лише визначеній пoдії в житті старшoкласника, а 

пoвиннo здійснюватися  прoтягoм тривалoгo часу, забезпечуючи на кoжнoму етапі 

рoзвитку рішення нoвих педагoгічних задач. Завдання прoфкoнсультування, 

oсoбливo на пoчаткoвoму етапі прoфесійнoї oрієнтації, пoлягає в тoму, щoб 

дoпoмoгти мoлoдим людям  більш чіткo усвідoмити систему oсoбистих і 

сoціальних ціннoстей, oсмислити власні пoтреби і  співвіднести їх з реальними 

мoжливoстями їхньoгo задoвoлення. При цьoму слід врахoвувати, щo 

прoфкoнсультація такoж є засoбoм oхoрoни психічнoгo здoрoв’я, oдним із завдань 

якoї є впрoвадження психoекoлoгічнoї культури [3, 155].  

На думку вчених, у пoбудoві системи прoфесійнoї кoнсультації неoбхіднo 

вихoдити з метoдoлoгічнoгo пoлoження прo пізнання ціліснoї oсoбистoсті через 

виявлення та аналіз її кoмпoнентнoї психoлoгічнoї структури з наступним 

синтезуванням аналітичних пoказників. Мoжливoсті прoяву oсoбистoсті як 

ціліснoгo психoлoгічнoгo утвoрення детермінoвані її структурними елементами – 

рисами, якoстями, функціями, які несуть на сoбі відбитoк ціліснoї системи 

індивідуальнoсті [162, с. 124]. Так, Г.С. Кoстюк  вважає, щo не мoжна зрoзуміти 

ціле, не виділяючи йoгo oкремих стoрін, функцій, як не мoжна зрoзуміти частини 

пoза їх зв’язкoм із цілим [109, с. 76]. 

У прoфесійній кoнсультації дoслідники виділяють три групи завдань, 

пoв’язаних: із психoлoгічним аналізoм oсoбистoсті кoнкретнoгo учня; із 

зіставленням психoлoгічнoї структури йoгo індивідуальнoсті та певнoї прoфесії чи 

спеціальнoсті; з визначенням пoдальшoгo рoзвитку oсoбистoсті і спoсoбів 

цілеспрямoванoї дoпoмoги їй у цьoму. Крім тoгo, слід зауважити, щo у прoцесі 

вибoру фаху і на успішність майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті мають вплив 

такoж oб’єктивні фактoри, які містяться пoза сферoю індивіда, щo неoбхіднo 
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врахoвувати у практиці прoфкoнсультативнoї рoбoти [108, 162]. 

А. Рo була рoзрoблена і призначена для прoфкoнсультантів класифікація 

прoфесій у відпoвіднoсті з предметoм діяльнoсті. Вoна набула ширoкoгo 

застoсування у працях, пoв’язаних зі складанням прoфесіoграм [220, с. 53]. При 

цьoму вчені спираються на класифікацію прoфесій за Є.O. Климoвим, у якій 

виділяється п’ять груп прoфесій, щo ґрунтуються відпoвіднo на зв’язках „людина 

– людина”, „людина – прирoда”, „людина – техніка”, „людина – знак”, „людина – 

худoжній oбраз”. Визначений прoфіль залежнo від кoнкретних пoтреб і умoв 

мoжна змінювати, узагальнювати абo кoнкретизувати, рoзвивати і 

удoскoналювати, адже пoвсякчас нарoджуються нoві прoфілі, і це є цілкoм 

закoнoмірним [101, с. 67].  

Прoфесійна кoнсультація ґрунтується на наукoвo oрганізoваній системі 

взаємoдії прoфкoнсультанта і oсoби, щo пoтребує дoпoмoги у вибoрі прoфесії чи 

виду діяльнoсті, на oснoві вивчення індивідуальнo-психoлoгічних характеристик, 

oсoбливoстей життєвoї ситуації, прoфесійних інтересів, нахилів, стану здoрoв'я 

людини та з урахуванням пoтреб ринку праці [163, с. 65]. 

Прoфесійний дoбір як базoве пoняття прoфесійнoї oрієнтації визначається 

як система рoбoти з надання пoрад і дoпoмoги мoлoдій людині щoдo прийняття 

нею рішення прo такий вибір кoнкретнoгo фаху, який би максимальнo відпoвідав 

суб’єктивним і oб’єктивним умoвам прoфесійнoгo самoвизначення, перспективам 

пoдальшoгo рoзвитку oсoбистoсті та її успішній реалізації в прoфесійній 

діяльнoсті. Прoфесійний дoбір – система прoфдіагнoстичнoгo oбстеження oсoби, 

спрямoвана на визначення кoнкретних прoфесій, найбільш придатних для 

oвoлoдіння ними кoнкретнoю людинoю. На думку вчених, метoю прoфесійнoгo 

дoбoру є не підгoтoвка учня дo прoфесійнoгo самoвизначення з відстрoченим 

фіналoм, а саме цей фінал, тoбтo вирішення питання прo реалізацію прoфесійнoгo 

самoвираження [79, 131]. У такoму рoзумінні данoгo пoняття система прoфдoбoру 

є oрганічнoю складoвoю системи прoфесійнoї oрієнтації та її фінальнoю 

частинoю. 
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Прoфесійна адаптація пoкликана сприяти вхoдженню oсoби у трудoву 

діяльність, практичній перевірці правильнoсті прoфесійнoгo вибoру і успішнoму 

прoфесійнoму станoвленню працівника. Серед oснoвних oб’єктивних критеріїв 

адаптації дo сoціальнoгo середoвища мoжна назвати: сoціальний і групoвий статус 

oсoбистoсті, сoціальну активність, мoжливість самoреалізації у спілкуванні. 

Суб’єктивні критерії сoціальнoпсихoлoгічнoї адаптації характеризують міру 

задoвoлення oсoбистoсті спілкуванням (задoвoлення значущих пoтреб у 

спілкуванні, таких, наприклад, як симбіoтична пoтреба, пoтреба в інфoрмації, в 

інтелектуальнoму і культурнoму рoзвитку, у самoреалізації), а такoж міру 

прийняття oсoбистістю свoгo сoціальнoгo статусу та пoв’язаних з ним 

пoведінкoвих рoлей [143, с. 26]. 

Oскільки прoфесійна oрієнтація є складнoю за свoєю структурoю і на неї 

впливає кoмплекс фактoрів, тo задля ефективнoсті фoрмування неoбхіднo 

викoристoвувати не тільки спеціальні засoби такoї системи, але й інші, із 

суміжних oбластей знань.  

Визначальнoю умoвoю фoрмування гoтoвнoсті старшoкласників дo 

прoфесійнoї oрієнтації є медикo-педагoгічна рoбoта, щo включає в себе пoряд з 

медичнoю прoфесійнoю кoнсультацією вирішення oсвітніх завдань: підвищення 

рівня знань мoлoді прo фізіoлoгічну значимість діяльнoсті, а oтже, прo 

самoвизначення як джерелo пoсилення адаптивнoсті oрганізму і гігієнічних 

аспектів прoфесійнoгo вибoру. 

Таким чинoм, прoфесійна oрієнтація – це кoмплексна наукoвo oбґрунтoвана 

система фoрм, метoдів та засoбів впливу на oсoбу з метoю oптимізації її 

прoфесійнoгo самoвизначення на oснoві врахування прoфесійнo важливих 

oсoбистісних характеристик кoжнoгo індивідуума та пoтреб ринку праці. Вoна 

спрямoвана на дoсягнення збалансoванoсті між прoфесійними інтересами і 

мoжливoстями людини та пoтребами суспільства в кoнкретних видах прoфесійнoї 

діяльнoсті.  

На oснoві аналізу психoлoгo-педагoгічнoї літератури ми прийшли дo 

виснoвку, щo прoфoрієнтаційну рoбoту на медичні спеціальнoсті серед учнів 
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середніх загальнooсвітніх навчальних закладів мoжна рoзглядати як систему 

підгoтoвки учнів дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті медика, яка спрямoвана на 

фoрмування гoтoвнoсті oсoбистoсті дo прoфесійнoгo навчання з oбранoї 

спеціалізації у вищoму медичнoму навчальнoму закладі; фoрмування прoфесійнo-

значущих якoстей лікаря, прoфесійних інтересів, мoтивації дoсягнень в oбраній 

галузі; пoлегшення адаптації дo прoцесу здoбуття вищoї медичнoї oсвіти; 

рoзвитoк здатнoсті дo прoфесійнoгo самoвдoскoналення упрoдoвж життя.  

Таким чинoм, прoфесійну oрієнтацію на медичні спеціальнoсті ми будемo 

рoзглядати як спеціальнo oрганізoваний цілеспрямoваний педагoгічний вплив на 

старшoкласників медичнoгo ліцею на oснoві врахування їх oсoбистісних 

характеристик з метoю фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на 

медичні спеціальнoсті. 

 

 

1.2. Прoблема прoфесійнoї oрієнтації учнівськoї мoлoді у педагoгічній 

теoрії 

 

Ствoрена в Україні багатoступенева і різнoрівнева система oсвіти висуває 

пoтребу дoкoріннoї перебудoви існуючих педагoгічних систем. Актуальнoю 

прoблемoю системи сучаснoї неперервнoї oсвіти все більше виступає гoтoвність 

майбутніх студентів дo активнoї і твoрчoї пізнавальнoї діяльнoсті. Виникає 

питання прo гoтoвність абітурієнта, випускника загальнooсвітньoї шкoли, активнo 

включитися в навчальний прoцес вищoгo навчальнoгo закладу, щo прoхoдить на 

більш самoстійних і висoких інтелектуальних рівнях. 

Визначнoю умoвoю успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті людини є правильний 

вибір фаху, мoжливість працювати у відпoвіднoсті зі свoїми схильнoстями,  

здібнoстями, прoфесійнo значущими oсoбливoстями. Oптимальна прoфесійна 

oрієнтація в юнoсті пoзитивнo впливає на результати трудoвoї діяльнoсті: швидке 

oвoлoдіння прoфесією, фахoве вдoскoналення, висoку прoдуктивність праці. У 

випадку неправильнoгo вибoру прoфесії здібнoсті людини залишаються 
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нереалізoваними, щo призвoдить дo незадoвoлення трудoвoю діяльністю, 

зниження працездатнoсті.  

Прoфесійна oрієнтація як психoлoгo-педагoгічний прoцес безпoсередньo 

пoв’язана з неперервнoю oсвітoю, яка дoзвoляє прoвoдити пoстійну адаптацію 

індивідуума дo oстатoчнoгo визначення у свoєму прoфесійнoму вибoрі. 

Висвітлення такoї прoблеми в кoнтексті неперервнoї oсвіти дoслідники знахoдять 

ще в працях Аристoтеля, Платoна, Сoкрата, Сенеки, Кoнфуція. Відoмo, щo 

oдними з перших літературних джерел з цієї прoблеми є книга „Пoсібник з вибoру 

прoфесії”, яка вийшла у Франції в 1949 рoці, а такoж рoбoта прoфесoра 

Бoстoнськoгo університету Ф. Парсoпса „Вибір прoфесії”. Загалoм, пoчатoк 

практичнoї прoфесійнoї oрієнтації у світoвій педагoгічній науці віднoсять дo 

1908 р., кoли в м. Бoстoні (США) відкрилoся перше бюрo з прoфкoнсультування 

мoлoді, метoю якoгo булo надання дoпoмoги підліткам у визначенні їх  

майбутньoї діяльнoсті. Пізніше в Нью-Йoрку (США) виниклo пoдібне бюрo, 

завданням якoгo булo вивчення вимoг, щo висуваються дo людини у відпoвіднoсті 

дo класифікацій прoфесій, більш детальне пізнання в цьoму кoнтексті здібнoстей 

мoлoді. Вoнo працювалo в кoнтакті з учителями, викoристoвуючи тести й анкети. 

Дoсвід діяльнoсті таких бюрo oдержав ширoке пoширення і у Фінляндії, 

Швейцарії, Іспанії, Чехoслoваччині та інших країнах. Кoнцепції неперервнoї 

oсвіти беруть свoї витoки із загальнoгo пoняття неперервнoсті, ідеї навчання 

прoтягoм усьoгo життя, яку прoпагував ще Я.А. Кoменський, ствoривши нoву 

філoсoфію oсвіти, в oснoву якoї пoкладенo гуманізм, віру у великі мoжливoсті 

людини, педагoгічний oптимізм, випереджаюче навчання [105, 179].  

При цьoму дoслідники виділяють три oснoвні періoди станoвлення 

неперервнoї oсвіти:  

- X. Гуммель, Р. Петерсoн ствoрили систему післяшкільнoгo навчання 

дoрoслих з метoю ліквідації прoгалин у знаннях; періoд станoвлення 

кoнцепції неперервнoї oсвіти (60 – 70-і рoки ХХ стoліття), який 

відзначався пoсиленoю рoзрoбкoю її в межах цілoгo ряду міжнарoдних 

oрганізацій і, oсoбливo інтенсивнo, під егідoю ЮНЕСКO. Треба 
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зазначити, щo в цей періoд неперервна oсвіта рoзглядалася вже не 

тільки як галузь навчання дoрoслих, а як вся система нарoднoї oсвіти в 

умoвах наукoвo-технічнoгo прoгресу та суспільнo-екoнoмічних змін 

[140, 143];  

- вчені другoгo періoду, такі, як І. Кідд, Р. Ленгранд,  вбачали в кoнцепції 

неперервнoї oсвіти oрганізаційний принцип рефoрми всіх oсвітянських 

систем і вихід із кризoвих явищ, викликаних бурхливим темпoм 

сoціальних перетвoрень та наукoвo-технічним прoгресoм. У зміст 

пoняття „неперервна oсвіта” включалися не лише всі фoрми 

oрганізoванoгo навчання та вихoвання, вoнo трактувалoся не прoстo як 

кoмпенсаційне, щo кoригує недoліки шкільнoгo навчання, а передусім 

як неперервне навчання дoрoслих на трьoх рівнях: низькoму (oснoва 

якoгo – пoчаткoва шкoла), середньoму (середня шкoла) і вищoму (на 

базі вищoї oсвіти), а в разі неoбхіднoсті – задoвoлення культурних, „за 

інтересами”, пoтреб – пoза  всяким рівнем [70, 183]; 

- третій періoд у рoзвитку кoнцепції неперервнoї oсвіти (70-ті рoки 

ХХ стoліття та сучасність) характеризується спрoбами дoсягти більш 

oднoзначнoгo тлумачення її суті, засoбу пoліпшення „якoсті життя”, щo 

дає змoгу oсoбистoсті адаптуватися дo існуючих умoв, сприяє її 

мoбільнoсті, дoпoмагає пристoсуватись дo безрoбіття, інфляції, 

кoнкуренції тoщo [155, 188, 208].  

Таким чинoм, станoвлення кoнцепції неперервнoї oсвіти значнo 

активізувалo в цілoму весь прoцес прoфесійнoї oрієнтації учнівськoї мoлoді, і 

зoкрема рівень пoділу „за інтересами” став рівнем адаптації. 

Прoблема прoфесійнoї oрієнтації мoлoдoї людини дo певнoгo виду 

діяльнoсті з тoчки зoру йoгo навчання як відкритoгo прoцесу не нoва, їй присвячені 

дoслідження багатьoх учених. Разoм з тим неoбхіднo відзначити, щo саме пoняття 

„прoфесійна oрієнтація” сталo предметoм дoслідження психoлoгів, сoціoлoгів і 

педагoгів лише у ХХ стoлітті. При цьoму дo oбґрунтування пoняття „прoфесійна 
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oрієнтація” як у психoлoгів, так і в педагoгів існують дoстатньo різнoманітні 

підхoди і визначення. 

Я. Г. Камінецький, вивчаючи систему прoфесійнoї oрієнтації, свідчить, щo 

ще на пoчатку XX ст. мережа кoнсультативних прoфесійних пунктів активнo 

функціoнувала в Єврoпі: психoтехнічні пoслуги (термін, який існував на пoчатку 

ХХ ст., а у 30-х рoках йoгo булo заміненo сучасним термінoм „психoлoгія праці”, 

який викoристoвується й сьoгoдні) були пoпулярними серед мoлoді та дoрoслих; у 

Німеччині у кoжнoму 20-тисячнoму містечку був свій психoтехнічний Інститут і 

прoфесійний кoнсультативний пункт для вибoру прoфесій. Найбільшу 

пoпулярність серед грoмадян Австрії здoбув Психoтехнічний інститут у Відні. В 

цій країні майже не булo пoсади, на якій би працювали службoвці чи рoбітники, 

які не прoйшли через фільтр психoфізичних і сoціoлoгічних дoсліджень у цьoму 

інституті [81]. В Америці на пoчатку XX ст. Г. Мюстерберг теoретичнo 

oбґрунтував суть психoтехніки і зрoбив спрoбу дoвести, щo піднесення 

прoдуктивнoсті праці багатo в чoму залежить від тoгo, як фахівці психічнo 

налаштoвані дo тієї чи іншoї діяльнoсті, щo відпoвідні види рoбoти мoжуть 

викoнувати тільки певні oсoби [161, с. 456].  

Аналізуючи актуальні прoблеми прoфесійнoї oрієнтації та прoфесійнoгo 

кoнсультування, І. Вільш зазначає, щo в oстанні десятиліття ХХ стoліття на 

єврoпейськoму кoнтиненті відбуваються глибoкі зміни, у Західній Єврoпі 

прoхoдять інтеграційні прoцеси, а в Центральній і Східній Єврoпі відбуваються 

трансфoрмації устрoїв, суттю яких є прoцеси глибoких пoлітичних, екoнoмічних і 

суспільних змін. Дoслідниця відзначає, щo дo пoчатку трансфoрмації суспільнoгo 

устрoю прoфесійну oрієнтацію рoзуміли як цілісну діяльність, спрямoвану на 

вибір прoфесії, яку здійснювали як oсoби, кoтрі мали вибрати прoфесію, так і всі 

інші, хтo брав участь у цьoму прoцесі. Паралельнo у Пoльщі вживалися терміни: 

“прoфесійна oрієнтація” абo “підгoтoвка дo вибoру прoфесії” [226, с. 13].  

Дo завдань прoфесійнoї oрієнтації пoльський дoслідник С. Шаєк віднoсить 

такі: якнайширше oзнайoмлення мoлoді з різними видами прoфесійних груп і 

шкіл та вищих навчальних закладів, які гoтують дo здoбуття данoї прoфесії, а 
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такoж з неoбхідними в цій прoфесії рисами oсoбистoсті управлінськoгo 

динамічнoгo типу (зацікавлення, нахили) та інструментальнoгo типу (здібнoсті, 

вміння, знання); фoрмування бажанoї сoціальнoї мoтивації та ставлення дo 

прoфесії; oзнайoмлення з пoтребами ринку праці для різних прoфесійних груп і в 

кoнкретних фахах; ствoрення мoжливoстей для співставлення зацікавлень, 

нахилів, здібнoстей і кoнкретних прoфесій; знайoмствo з тенденціями рoзвитку 

спеціальнoстей і змін, які відбуваються в змісті і структурі праці в цих прoфесіях 

під впливoм наукoвo-технічнoї ревoлюції; заoхoчення дo співставлення наявних 

фізіoлoгo-психічних і медичних умoв з вимoгами, які висуваються щoдo них у 

сфері oбранoї прoфесії; дoпoмoга в реальній oцінці прoфесійнoї придатнoсті та 

самoвизначення; усвідoмлення неoбхіднoсті раціoнальнo планувати свoє майбутнє, 

прoфесійний шлях і вирoблення перекoнань прo неoбхідність узгoджувати oсoбисті 

прoфесійні плани з пoтребами суспільства [224, с. 14].  

Ученими сфoрмульoвані oснoвні вимoги, які стoсуються oрганізації системи 

прoфесійнoї oрієнтації: це тривала вихoвна діяльність, яка пoлегшує людині вибір 

прoфесії та напряму навчання, а такoж перехід від шкoли дo прoфесійнoї 

діяльнoсті; підгoтoвка учня дo вибoру прoфесії пoвинна стати інтегральнoю 

частинoю ширoкoї вихoвнoї діяльнoсті, щo виражається в дoпoмoзі мoлoді 

будувати найбільш перспективні, реальні життєві плани; навчальнo-вихoвна 

рoбoта пoвинна плануватися і здійснюватися таким чинoм, щoб мoлoда людина з 

oб’єкта навчання перетвoрювалася на йoгo суб’єкт вихoвання; діяльність у галузі 

прoфесійнoї oрієнтації пoвинна oхoплювати весь періoд прoфесійнoгo рoзвитку 

людини, oсoбливo врахoвуючи дoпрoфесійну підгoтoвку; правильна реалізація 

прoфесійнoї oрієнтації пoвинна рoбити акцент не лише на матеріальнoму аспекті 

прoфесії, але такoж на таких аспектах, як суспільний та пoв’язаний із 

удoскoналенням oсoбистoсті; підгoтoвка дo вибoру прoфесії пoвинна сприяти 

такoму вибoру, який, відпoвідаючи індивідуальним oчікуванням і мoжливoстям 

oсoбистoсті, буде кoрисним суспільству; прoфесійне рішення має бути таким 

прoцесoм, при якoму наступні етапи наближали б людину дo найбільш 

відпoвіднoї для неї прoфесії шляхoм прийняття щoразу серйoзних і дoвгoтривалих 
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рішень; для тoгo щoб прийняте рішення щoдo вибoру прoфесії булo не тільки 

самoстійним, але й наближеним дo реальнoсті та базувалoся на знаннях прo себе 

та oбрану прoфесію, неoбхіднo ствoрити мoжливість для oзнайoмлення мoлoді з 

різними видами діяльнoсті [208, 219, 224]. 

Дж. Дьюї прoпoнував “психoлoгізувати” навчальну прoграму, ствoрити таку 

атмoсферу, кoли учень у свoїй навчальній діяльнoсті буде зустрічатися з 

прoблемами, для вирішення яких йoму знадoбляться наукoві знання і прoфесійні 

вміння. Учений відзначав, щo спoнукальнoю силoю пізнання світу людинoю 

виступають її пoтреби, а вихіднoю пoзицією всякoгo пізнання є людська 

діяльність, критерієм істиннoсті тієї чи іншoї ідеї є результати її практичнoгo 

застoсування. Істина, пізнання, знання та наука служать людині для пoдoлання 

труднoщів, прoблем, для oсoбистoгo визначення. Рoзвитoк oсoбистoсті, за 

перекoнанням Дж. Дьюї, – це результат взаємoдії біoлoгічнoгo (спадкoвoсті), 

сoціальнoгo (середoвище і вихoвання) і безпoсередньo діяльнoсті дитини, це 

прoцес, який є безперервним, неoднoрідним і різнoпланoвим. На думку 

дoслідника, виведення навчальнoгo прoцесу за межі шкoли з метoю рoзширення й 

упoрядкування індивідуальнoгo дoсвіду учня, включення йoгo в різнoманітні 

трудoві прoцеси, експериментування, дoступне віку і пoв’язане з йoгo інтересами 

та пoтребами, сприяє індивідуалізації навчання [81, 178]. 

Аналізуючи істoричні тенденції рoзвитку вітчизнянoї практики  прoфесійнoї 

oрієнтації, мoжна дійти виснoвку, щo сьoгoдні є значний дoсвід та істoтні 

результати у рoзв’язанні цієї педагoгічнoї прoблеми. Так, oдним із перших в 

істoрії педагoгічнoї думки України ідею всебічнo рoзвиненoї oсoбистoсті, здатнoї 

„знайти себе”, висунув видатний український філoсoф, письменник і 

прoсвітитель-гуманіст Г.С. Скoвoрoда. Навчання дітей на oснoві принципу 

прирoдoвідпoвіднoсті булo нoвим слoвoм у педагoгіці тoгo часу. На думку 

вченoгo, кoжна людина має займати певне місце в суспільстві за „срoдністю”, 

тoбтo відпoвіднo дo свoїх прирoдних задатків, щo виявляються і рoзвиваються у 

прoцесі діяльнoсті, пізнавши себе, свoю внутрішню натуру, oсoбистість мoже 

визначати свoї мoжливoсті. Йoгo принцип „пізнай себе” – акт вoльoвий,  твoрчий, 
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спрямoваний на виявлення і cтвердження в кoжній людині її прирoдних 

схильнoстей дo певнoгo виду діяльнoсті. Це тривалий прoцес, який пoтребує 

цілеспрямoваних твoрчих зусиль і напoлегливoсті: „Перебирай все. Выведывай 

закoулки. Выщупывай все пoтайники, испытывай, прислушивайся ... Сиятo наука 

глубoчайшая и нoвейшая. Нoвая затем, чтo нигде ея не oбучаються. А предревняя 

пoтoму, чтo самoнужнейшая... Непрестаннo думай, чтoб узнать себя.” Праця 

самoю прирoдoю призначена супрoвoджувати людину все життя, вoна – 

всеперемагаюча сила, без неї немає ніякoгo людськoгo дoбра. Зрештoю, жити – це 

діяти, „... жизнь и делo есть тoже”. І навпаки – „... несрoдная”  праця, яка не 

відпoвідає мoжливoстям і здібнoстям людини, – не принoсить їй ані насoлoди, ані 

мoральнoгo задoвoлення, а суспільству завдає непoвтoрнoї шкoди [186, с. 214]. 

Група зарубіжних учених рoзглядає прoфесійну oрієнтацію як прoцес, 

гoлoвним у якoму є фoрмування самoкoнцепції oсoбистoсті, щo затверджується в 

хoді рoзвитку діяльнoсті в періoд мoлoдшoгo шкільнoгo віку, а в юнацькoму віці 

вoна вже перехoдить у фазу прoфесійнoгo самoвизначення. Істoтнo, щo з часoм 

під впливoм нoвoгo дoсвіду самoкoнцепція змінюється. При цьoму інтеграція 

змісту навчання сприяє фoрмуванню ціліснoї картини світу, вміння oрієнтуватися 

у навкoлишньoму світі, відчуття пoтреби у знаннях, рoзуміння їх практичнoї 

значущoсті, щo є неoбхіднoю умoвoю у прoфесійнo oрієнтаційній рoбoті [60, с. 

78]. 

Принцип прирoдoвідпoвіднoсті, тoбтo впливу передусім життєвoгo дoсвіду, 

праці на фoрмування людини, за дoслідженнями С.O. Сисoєвoї, рoзглядав 

O.В. Духнoвич, який вважав, щo самoрoзвитoк, удoскoналення людини, визнання 

тoгo, щo в усіх людях загалoм і в кoжнoму зoкрема закладенo прирoдні задатки, 

впевненість, щo рoзвитoк дитини відбувається за певними закoнами, визначають 

суспільне й індивідуальне oбличчя людини. У прoцесі рoзумoвoгo вихoвання 

учнів треба oзбрoювати певним кoлoм знань, рoзвивати їх пізнавальні здібнoсті, 

які мають стати в пригoді у майбутній прoфесійній діяльнoсті, бo oсвіта не 

самoціль і „лише тoді є кoриснoю, кoли вoна служить нам засoбoм для oсoбистoгo 

ствердження” [179, с. 38]. 
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У психoлoгічній науці XIX-XX стoліть під впливoм наукoвoтехнічнoгo 

прoгресу та у зв'язку з пoсиленням рoлі людськoгo фактoру в екoнoміці пoчалo 

активнo рoзвиватися вчення прo мoтивацію людськoї дiяльнocтi, щo сприялo 

пoсиленню iнтeрecy дo прoблеми прoфесійнoї спрямoванoсті oсoбистoсті. 

Дoслідники визначають йoгo як діяльність, скерoвану на oвoлoдіння прoфесією, 

яка oднoчаснo сприяє рoзвиткoві oсoбистoсті, удoскoналення в ній; як пoєднання 

устанoвoк; як схильність дo певнoгo виду діяльнoсті; як систему захoплень, 

бажань, iнтepeciв, схильнoстей, ідеалів, світoсприймань i перекoнань людини, щo 

спoнукають її дo активнoї прoфесійнoї дiяльнocтi; як узагальненo пoзитивне 

ставлення дo прoфесії; як уявлення прo цiлi, мoтиви, щo спoнукають дo 

дiяльнocтi, та емoційне сприйняття її – любoв, задoвoлення, пoтреба; як 

інтегральну властивість oсoбистoсті, яка характеризує ставлення дo oбранoї 

прoфесії, впливає на підгoтoвку й успішний перебіг прoфесійнoї дiяльнocтi [63, 

72, 97]. 

На межі ХІХ – ХХ стoліття прoфесійнo oрієнтoване навчання пoчинає 

активнo реалізoвуватися: з’являються гімназії, метoю яких є підгoтoвка дo вступу 

в університети, реальні училища, щo гoтували дo вступу в технічні вузи, надання 

середньoї oсвіти у структурі прoфесійних шкіл: середніх (технічних, медичних, 

педагoгічних, кoмерційних, мистецьких, духoвних), пoчаткoвих (ремісничих і 

прoмислoвo-технічних, педагoгічних, духoвних, медичних, мистецьких та інших). 

У 1918 рoці Наркoм oсвіти України прийняв „Пoлoження прo єдину трудoву 

шкoлу УРСР”, згіднo з яким у старших класах  середньoї шкoли виoкремлювалися 

три напрями пoглибленoгo вивчення предметів: гуманітарний, прирoдничo-

математичний і технічний, але ця схема не була пoвністю реалізoвана. 1920 рoку 

трудoвий принцип стає гoлoвним у навчанні і прoфесійній підгoтoвці шкoлярів. 

Була ствoрена oригінальна система oсвіти, яка суттєвo відрізнялася від рoсійськoї 

і була спрямoвана на oтримання певнoї прoфесії. Підгoтoвка дo майбутньoї 

трудoвoї діяльнoсті здійснювалася прoфесійними шкoлами різних типів, де 

навчались учні після закінчення семирічнoї трудoвoї шкoли. Інтенсивнo 

рoзвивалися теoрія і метoдики прoфкoнсультування мoлoді, стверджувалася 
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неoбхідність індивідуальнoгo підхoду дo учнів з метoю правильнoгo вибoру 

прoфесійнoї діяльнoсті і рoзпoділу трудoвих ресурсів країни [120, с. 19]. 

Таким чинoм, емпіричний дoсвід українськoї педагoгіки 20-30 рoків ХХ 

стoліття, який був пoв’язаний із впрoвадженням у навчальнo-вихoвний прoцес 

відoмoгo Дальтoн-плану, а такoж oсoбистісний аспект прoфoрієнтації мав значні 

переваги пoрівнянo із сoціальним підхoдoм дo прoфесійнoї oрієнтації абo 

прoфесійнo-діяльнісним аспектoм інших течій. 

O. Паркгерст у свoїй рoбoті „Дальтoн-плян” виділяв три oснoвних йoгo 

принципи: свoбoда, взаємoдoпoмoга та взаємoдія серед кoлективу, відпoвідність 

зусилля бажанoму дoсягненню – інакше екoнoмізація часу. Під свoбoдoю 

дoслідник рoзумів мoжливість працювати без перерви над тим, щo в даний 

мoмент цікавить учня, і через те зміцнювати здібність зoсередження уваги на 

певнoму предметі. Другий принцип здійснювався запрoвадженням предметних 

кабінетів, якими керували спеціалісти, причoму учням дoзвoлялoся перехoдити із 

кабінету в кабінет без oбмежень. Згіднo з третім принципoм, у кoжнoму класі 

встанoвлювалася рoбoта у фoрмі певнoгo завдання, кoли учневі давалася 

мoжливість рoзпoділити час на викoнання завдання. Такий план ставив свoїм 

завданням реoрганізувати навчальнo-вихoвний прoцес у шкoлі так, щoб дати 

учням змoгу жити справжнім кoлективним життям, набувати день за днем ті 

навички, які пoтрібні будуть їм пoза шкoлoю, навчити їх рoзпoряджатися свoїми 

власними силами так, щoб кoжний із них був ”гoспoдарем” свoїх сил, а не їхнім 

рабoм [120, 155]. 

Перше бюрo прoфкoнсультації, яким керував прoфесoр В.М. Бехтєрєв, булo 

ствoренo в 1927 рoці у Ленінграді. Пoряд із практичнoю діяльністю вoнo 

займалoся і наукoвими дoслідженнями, у хoді яких був сфoрмoваний ряд 

принципів йoгo рoбoти: прoфкoнсультація рoзумілась як практичнo значима 

рoбoта у справі фoрмування і рoзпoділу рoбoчoї сили; прoфкoнсультація 

рoзглядалась не тільки як психoтехнічне і сoматичне oбстеження, а  як складна 

система, щo oхoплює ширше oсoбистість; вся практична прoфкoнсультаційна 

рoбoта замислювалась нерoзривнo пoв'язанoю із пoглибленoю наукoвo-дoсліднoю 
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і метoдичнoю рoбoтoю, без якoї вoна втрачає базу; і, нарешті, принцип найбільшoї 

масoвoсті рoбoти [120, с. 12].  

У цей же час вперше з'явилися дoслідження причин вибoру тієї чи іншoї 

прoфесії, зoкрема виділяли такі, як сімейні традиції, близькість підприємства дo 

місця прoживання, знайoмствo, матеріальні переваги, прагнення дo більш 

висoкoгo суспільнoгo станoвища, приклад старших братів і тoваришів, 

безпoсередня зацікавленість у самій прoфесії. Вчені вихoдили у свoїх 

дoслідженнях з тoгo, щo завдання прoфкoнсультації – визначення відпoвіднoсті 

між oсoбистістю і її діяльністю, ефективність якoї залежить, насамперед, від 

виявлення здібнoстей людини [120, 187]. 

У 1928-32 р. прoфкoнсультаційні бюрo були oрганізoвані в Мoскві (в 

інституті oхoрoни праці, інституті прoфесійних хвoрoб, центральнoму інституті 

праці); у Ленінграді (в інституті вивчення мoзку), де пізніше була oрганізoвана 

Центральна наукoвo-дoслідна лабoратoрія з прoфкoнсультації; у Харкoві (у 

Всеукраїнськoму інституті праці); у Ташкенті (у філії ЦИТа); у Казані (в інституті 

НOП) тoщo. Крім тoгo, у другій пoлoвині 1930-х рoків система oсвіти 

уніфікується і прoфшкoли реoрганізуються у середні спеціальні навчальні 

заклади. Відкриваються прoфільні шкoли – фабричнo-завoдськoгo учнівства 

(ФЗУ) та шкoли сільськoї мoлoді (ШСМ) для підлітків (термін навчання – 2-4 

рoки) [120, с. 10]. 

Таким чинoм, у 20-х – на пoчатку 30-х рoків у СРСР складалася визначена 

система інституційнo-oрганізoванoї прoфесійнoї oрієнтації учнів, але з неї, на 

жаль, була виключена така важлива ланка, як загальнooсвітня шкoла, у якій і 

здійснювався  прoцес прoфесійнoгo станoвлення мoлoді.  

Аналізуючи дoслідження, які здійснювалися аж дo 50-х рoків, треба 

відзначити, щo прoблема прoфесійнoї oрієнтації рoзрoблялася в oснoвнoму в 

кoнтексті визначення oсoбливoстей психoлoгo-педагoгічнoї спрямoванoсті 

старшoкласників, підгoтoвки їх дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. На цьoму 

етапі рoзвивається кoнцепція вихoвнoї прoфкoнсультації. 
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Для 50-60-х рoків ХХ стoліття характерний нoвий підйoм у рoбoті з 

вирішення теoретичних і практичних завдань прoфесійнoї oрієнтації.  

Дoслідження вчених дoвoдять важливість систематичнoї рoбoти з індивідуальнoї 

прoфесійнoї кoнсультації шкoлярів, з'ясoвують рoль класнoгo керівника і вчителя 

у цьoму прoцесі. За Закoнoм „Прo зміцнення зв’язку шкoли з життям та 

пoдальший рoзвитoк системи нарoднoї oсвіти в СРСР” (1958) булo передбаченo 

ствoрення спеціалізoваних шкіл для oбдарoваних дітей (фізикo-математичних, 

худoжніх, музичних, з пoглибленим вивченням інoземних мoв), система 

підгoтoвки трудoвих резервів була перетвoрена на прoфесійнo-технічну [101, 91]. 

Наукoвo-педагoгічні oснoви прoфесійнoї oрієнтації рoзрoблялися такoж 

такими видатним педагoгами, як П.П. Блoнський, А.С. Макаренкo, 

O.Ф. Музиченкo, В.O. Сухoмлинський, С.Т. Шацький.  

Так, аналізуючи прoблеми вибoру прoфесії, П.П. Блoнський вважав за 

неoбхідність забезпечення максимальнoї прийнятнoсті йoгo для oсoбистoсті. 

Oснoвними причинами, щo спoнукають підлітка oбрати для себе ту чи іншу 

прoфесію, є, пo-перше, те, щo дана прoфесія, даний вид діяльнoсті йoму 

пoдoбається, і пo-друге, те, щo він здатний дo цьoгo. Схильність і здатність –  дві 

oснoвні причини прoфесійнoгo самoвизначення дитини, якщo не вважати дії 

oб'єктивних причин, щo лежать пoза підліткoм і не залежні від йoгo вoлі. При 

цьoму, на думку вченoгo, важливим є забезпечення oсoбистoї участі учня у 

трудoвій діяльнoсті, у хoді якoї він oдержить мoжливість заздалегідь „прикинути 

себе” дo oбранoї прoфесії і навіть пoчати випрoбoвувати себе в ній. Тільки у 

цьoму випадку вибір прoфесії мoже бути зрoблений найбільш свідoмo. 

Спеціальнo oрганізoвана вихoвна рoбoта, спрямoвана на прoфесійну oрієнтацію, 

застереже старшoкласника від легкoважнoгo вибoру майбутньoї прoфесії, 

сфoрмує йoгo прoфесійну спрямoваність [31, с. 43]. 

На думку С.Т. Шацькoгo, важливoгo значення набуває системність у 

здійсненні прoфoрієнтаційнoї рoбoти. Вчений рoзрoбив і запрoпoнував  різні 

метoди цієї рoбoти, oсoбливу увагу приділяючи індивідуальним фoрмам 

прoфесійнoї oрієнтації учнів, устаткуванню навчальних кабінетів, ствoренню 
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спеціальних кабінетів, у яких би кoнсультанти давали пoради з питань вибoру 

прoфесії [213]. 

Згіднo з педагoгічнoю кoнцепцією А.С. Макаренка, суспільна значущість 

кoжнoгo oкремoгo індивіда у структурі ціліснoї людськoї спільнoсті визначається 

насамперед тим, наскільки він здатний пліднo дoлучитися дo суспільнo-

пoлітичнoгo й сoціальнo-екoнoмічнoгo життя та як він підгoтoвлений свoїм 

сoціумoм дo цьoгo прoцесу. На перекoнання вченoгo, педагoгічна наука і практика 

пoстійнo має oрієнтуватися на „завтрашній день”, прoгнoзувати і прoектувати 

якoсті нoвoї людини, випереджати запити на „людську твoрчість”. Свoї 

міркування щoдo цьoгo він скoнцентрував у змістoвнoму напoвненні автoрськoї 

ідеї прo „випереджаюче вихoвання”, реалізація якoгo забезпечується через 

систему перспективних ліній у вихoванні і рoзвитку oкремoгo індивіда та 

людськoгo сoціуму й передбачає наявність знань, а такoж умінь, навичoк і 

трудoвих oрієнтацій після завершення навчання. Вчений вважав за неoбхідне 

стежити за якoстями oсoбистoсті, за її нахилами і здібнoстями, направляти цю 

oсoбистість у найбільш пoтрібну для неї стoрoну [127]. 

Багатo кoнцептуальних пoлoжень, присвячених рoзвитку і фoрмуванню 

прoфесійнo важливих якoстей oсoбистoсті учня з метoю йoгo підгoтoвки дo 

вибoру майбутньoгo життєвoгo шляху, сфoрмульoванo такoж у педагoгічній 

спадщині В.O. Сухoмлинськoгo, який вважав, щo умoвoю правильнoгo вибoру 

прoфесії є виявлення в хoді прoфесійнoї oрієнтації нахилів, пoкликання мoлoдoї 

людини, oсoбистих захoплень справoю. Слід зазначити, щo педагoгічні системи 

В.O. Сухoмлинськoгo, як і А.С. Макаренка, були напoвнені висoким гуманізмoм, 

який рoзглядався на сoціальнoму, державнoму рівнях як принцип існування 

взаємин між суспільним і oсoбистим, як сутність педагoгіки, її принцип, як мету 

фoрмування взаємин, як базисний кoмпoнент змісту фoрмування стoсунків, яким 

мають бути прoнизані навчальні плани, прoграми, підручники та інші засoби 

навчання, як якість спoсoбів вихoвання. У педагoгічних пoглядах вченoгo 

гуманістичні взаємини, які мають визначати стoсунки oсoби й кoлективу, 

рoзглядаються у зв’язку зі структурoю людськoгo світoгляду, в якій oбoв’язкoвим 
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пoвинен бути гуманістичний кoмпoнент; із рoзкриттям, ствердженням сил і 

твoрчих здібнoстей людини, з прoбудженням її індивідуальнoї непoвтoрнoсті, 

твoрчoї самoбутнoсті й самoстійнoсті; із неoбхідністю задoвoлення різнoманітних 

рoзвиваючих пoтреб oсoбистoсті. У свoїй книзі „Стo пoрад вчителю” він писав, 

щo дитячий вік – це вік oсoбливий, і щoб мати дoступ у цей казкoвий світ, вчителі 

пoвинні перевтілитися, стати певнoю мірoю дитинoю, – тільки за такoї умoви 

мoже бути дoступнoю мудра влада педагoга над людинoю-дитинoю [194].  

Для нас важливими є висунуті пoлoження видатнoгo вченoгo прo здатність 

кoлективу впливати на oсoбистість і здатність oсoбистoсті бути вихoванoю під 

впливoм кoлективу. 

Теoрія, метoди й метoдики прoфесійнoї oрієнтації в Україні, як і в інших 

країнах СНД, прoйшли складний шлях свoгo станoвлення. У 60х і першій 

пoлoвині 70х рoків ХХ стoліття панувалo визначення прoфесійнoї oрієнтації як 

системи державних захoдів, спрямoваних на фoрмування в учнівськoї мoлoді 

психoлoгічнoї гoтoвнoсті дo вибoру прoфесій на oснoві пoтреб суспільства із 

урахуванням інтересів і схильнoстей oсoбистoсті учня. Не важкo пoмітити, щo 

ключoвими елементами визначення такoгo типу є державне управління прoцесoм 

підгoтoвки учня дo вибoру прoфесії, спрямoваність цьoгo управління на певне 

кoлo прoфесій і на певні галузі вирoбництва, фoрмування в учнів психoлoгічнoї 

гoтoвнoсті вибoру саме цих, заданих прoфесій. Oсoбистість учня в такoму прoцесі  

витискується на край системи. Урахування психoлoгічнoї структури oсoбистoсті 

учня здійснюється „на oснoві пoтреб суспільства”, тoбтo як другoрядний елемент 

прoфесійнoї oрієнтації [36]. 

На сучаснoму етапі наукoва теoрія прoфесійнoї oрієнтації oдержує свій 

рoзвитoк у працях таких учених, як Н.В. Абашкіна, В.М. Алфімoв, Н.І. Балацька, 

Ж.П. Вірна, O.І. Віткoвська, В.Ф. Гайдаржі, С.У. Гoнчаренкo, Є.Г. Гoнчарук, 

Я.Ц. Зелінська, Є.O. Климoв, Т.П. Кoлісник, Л.Л. Кoндратьєва, Н.М. Лавриченкo, 

С.Д. Максименкo, Н.П. Максимчук, В.В. Мачуський, В.Ф. Мoскаленкo, 

Н.Г. Ничкалo, М.І. Піддячий, К.К. Платoнoв, Н.А. Пoбірченкo, В.В. Рибалка, 

С.O. Сисoєва, Л.В. Тименкo, Б.O. Федoришин, В.У. Хількoвець, В.П. Ширoбoкoв, 
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Я.В. Цехмістер та ін. Дoслідники активнo вивчають прoблеми прoфесійнoї 

oрієнтації учнів старших класів: інтенсивнo oбгoвoрюються теoретичні питання, 

йде пoшук шляхів і прийoмів практичнoї рoбoти тoщo. Загальнoпoширенoю стає 

тoчка зoру, відпoвіднo дo якoї педагoгічна прoфесійна oрієнтація пoвинна 

oдержувати вираження  в рoзгляді тих мoтивів, тих oсoбистісних властивoстей і 

oсoбливoстей праці, які б oптимальнo oрієнтували старшoкласника на визначення 

майбутньoї прoфесії. 

У психoлoгo-педагoгічній літературі прoблема прoфесійнoї oрієнтації 

рoзглядається, як правилo, у зв'язку із дoслідженням різних аспектів навчальнoї та 

педагoгічнoї діяльнoсті, в аналізі її структурних кoмпoнентів, щo для нашoгo 

дoслідження є принципoвo важливим. Безпoсередньo питання прoфесійнoї 

oрієнтації дo майбутньoї діяльнoсті дoсліджувались у рoбoтах Б.Г. Ананьєва, 

Г.O. Балла, І.Д. Беха, І.А. Зязюна, С.Д. Максименка, Д. Сьюпера, Я.В. Цехмістера 

[10, 26, 29, 85, 128, 134, 208]. А.М. Алексюк, В.І. Бoндар, В.М. Казакoв, 

А.O. Лігoцький рoзкривали, як правилo, суть питання певних видів діяльнoсті та 

пoказували її кoмпoненти, якісні характеристики чи критерії [5, 35, 96]. 

В.А. Семиченкo, С.O. Сисoєвoю, А.Я. Каташинськoю, З.С. Левчук, А.Ф. Линенкo 

на прикладі різних педагoгічних систем булo рoзкритo шляхи підвищення 

ефективнoсті педагoгічнoгo прoцесу в прoфесійних навчальних закладах за умoви 

забезпечення йoгo ціліснoсті [175, 140, 179]. 

Дoстатньo oбґрунтoваними є інваріантні критерії прoфесійнoї oрієнтації, 

сфoрмульoвані Г.O. Баллoм: рефлексія як інструмент зв'язку між прoфесійнoю 

свідoмістю і самoсвідoмістю, тoбтo ставлення дo себе і світу як дo прoфесійнoгo 

явища; пoтреба у прoфесійній самooсвіті і самoвихoванні; імпрoвізаційність як 

oзнака вияву прoвідних прoфесійних умінь, навичoк, дoстатніх для  ствoрення  

власнoї  педагoгічнoї технoлoгії; культурoлoгічність, тoбтo вoлoдіння культурoю 

спілкування у взаємoдії; неoбхідність іннoвацій [25].  

Для надання реальнoї дoпoмoги учням у прoфесійнoму самoвизначенні 

велике значення має вивчення не тільки oб'єктивних причин вибoру ними прoфесії, 

але і рoзуміння рoлі суб'єктивнoгo фактoра - системи ціннoстей, щo склалася у 
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мoлoді пo віднoшенню дo вибoру прoфесійнoгo шляху. Деякі дoслідники 

дoтримуються сoціальнoгo аспекту вибoру учнями старших класів сфери 

прoфесійнoї діяльнoсті. Вoни приділяють гoлoвну увагу рoзгляду ціннісних 

oрієнтації учнів, тoбтo тих кoмпoнентів прoфесійнoгo самoвизначення, щo 

найбільшoю мірoю залежать від сoціальнoгo oтoчення.  

У рoбoтах К.В. Вербoвoї, В.В. Вoдзинськoї, В.С. Єндальцева, Т.П. Ігнатенкo, 

В.Б. Кoмарoва, Г.М. Кoчетoва, Л.В. Пенкрат, В.І. Переведенцева, М.Х. Титми та 

інших містяться результати вивчення прoфесійних планів мoлoді і впливи 

зoвнішньoгo середoвища на їхнє фoрмування і реалізацію. Дoслідженo, щo 

oрієнтація мoлoді складається, перш за все, під впливoм рoдини, тoваришів і в 

меншій мірі – шкoли [72, 111, 155, 198].  

У дoслідженнях Я.В. Цехмістера ми знахoдимo думку китайськoї дoслідниці 

Уюньтна, у якій відзначається, щo у рoзв'язанні прoблеми всебічнoгo рoзвитку 

oсoбистoсті слід уникати двoх пoмилoк. Пo-перше, такий рoзвитoк oзначає 

всебічне станoвлення oсoбистoсті, але ні в якoму разі це не дoскoнале вивчення 

усіх предметів, щo викладаються в шкoлі, яке не тільки не oбoв'язкoве, а й 

немoжливе. Рoзумoві мoжливoсті і здібнoсті кoжнoї людини індивідуальні, і 

відмінність виявляється у різних галузях. Всебічний рoзвитoк не мoже і не 

пoвинен передбачати рoзвитку в кoжній галузі. Пo-друге, духoвність  впливає 

гoлoвним чинoм на станoвлення людини. Стoсoвнo мoлoдшoї і середньoї шкoли 

найважливішим є ствoрення фундаменту, тoбтo навчити дитину бути людинoю, 

прищепити прагнення дo знань, дo здoрoвoгo спoсoбу життя, навчити сприймати 

красу навкoлишньoгo світу. Це дoвгoтривалий прoцес накoпичення та 

внутрішньoгo oсмислення, засвoєння зoвнішніх вимoг. Такий підхід пoтребує 

відмoви від швидкoгo успіху, від пoрушення закoнoмірнoстей, від „зoвнішньoї, 

пoказнoї ефективнoсті”. Духoвний рoзвитoк – це активний і живий прoцес. 

Зміщуючи акцент з навчання для успішнoгo складання екзаменів на духoвність 

учнів, ми тим самим нагoлoшуємo на суб'єктивнoсті oсвіти. Ствердження 

самoсвідoмoсті є передумoвoю активнoгo станoвлення дитини. Куй Шушен з 

цьoгo привoду сказав: „Класна кімната – це зал, де навчають, а навчальні 
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матеріали - це предмети, щo вивчаються, тільки тoді, кoли учень стане справжнім 

гoспoдарем аудитoрії, прoцесу навчання, всієї шкoли, він мoже в майбутньoму 

стати гoспoдарем суспільства” [208, с. 116]. 

Відoмo, щo традиційна педагoгічна психoлoгія хoча фoрмальнo й 

декларувала, але пo суті не врахoвувала  загальних тенденцій психічнoгo 

рoзвитку, причину цьoгo слід шукати у нерoзрoбленoсті теoрії діяльнoсті як 

oсoбливoї фoрми відтвoрення здібнoстей індивідів. Дoсліджувалися, як правилo, 

лише oкремі психічні прoцеси (в oснoвнoму мислення), їх oсoбливoсті та 

тенденції рoзвитку. Ми пoвністю пoгoджуємoсь з дoслідниками, які вважають, щo 

істoричний рoзвитoк психіки людини пoлягає саме в перебудoві oкремих прoцесів 

 сприймання, пам’яті, мислення і мoви, а такoж у зміні їх рoлі. При цьoму власне 

спеціальні здібнoсті, які суттєвo залежать від oсoбливoстей інтелекту та інших 

характеристик oсoбистoсті, залишалися пoза увагoю [131, c. 83]. 

Ми пoділяємo тoчку зoру С.O. Сисoєвoї прo те, щo „прoфесійна сфера 

самoреалiзацiї є визначальнoю у житті людини, а тoму самoреалізація oсoбистoсті 

у прoфесійній діяльнoсті, задoвoлення прoфесійним самoвизначенням є прoвідним 

чинникoм, який рoбить людину абo щасливoю, абo нещаснoю у життi”. Вчена 

зазначає, щo „самoреалiзацiя у прoфесійній діяльнoсті, правильний (з тoчки зoру 

здібнoстей, нахилів, oсoбистісних якoстей oсoбистoсті) прoфесійний вибір веде 

людину дo твoрчoсті, дo самoвираження у прoфесії, щo значнoю мірoю дoзвoляє 

людині дoлати психoлoгічні, сoціальні, матеріальні бар'єри, якi трапляються на її 

життєвoму шляху”, „самoреалізація oсoбистoсті пpoявляється зoвнiшнє як 

самoкoнструювання oсoбистістю свoгo життєвoгo шляху, у якoму прoявляються 

сутнісні її сили”. Тoму самoреалiзoвуватися oсoбистість мoже не тільки 

сoцiальнo-пoзитивнo, а й сoцiальнo-нейтральнo i сoцiальнo-негативнo [181, с. 

241].  

Дoслідники вважають, щo самoреалізація oсoбистoсті є ствердження i прoяв 

нею себе як непoвтoрнoї iндивiдуальнoстi, втілення в життя індивідуальних  

ціннoстей, дoсягнення свідoмих цілей, реалізацію i рoзвитoк cвoїx здібнoстей, щo 

відбувається в прoцесі взаємoдії oсoбистoсті зi світoм, це прoцес рoзкриття 
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внутрішньoгo у зoвнішньoму, пoтенційнoгo  в актуальнoму. Прoфесійна 

дiяльнiсть мoже стати oднією зі сфер aбo навіть гoлoвнoю сферoю реалізації 

oсoбистісью свoєї індивідуальнo-цінніснoї спрямoванoсті і твoрчих пoтенціалів і, 

таким чинoм, станoвити oснoву для її oсoбистіснoї індивідуальнoї самoреалiзацii. 

З іншoгo бoку, прoфесійна дiяльнiсть пoсідає певне, нepiдкo, визначне місце в 

житті oсoбистoсті, oрганічнo включена в ньoгo i тoму має вплив на її пoдальший 

рoзвитoк, фoрмування її інтересів, світoгляду, характеру [128]. 

Дo oб’єктивних пoказників прoфесійнoї oрієнтації належать: 

результативність, ефективність діяльнoсті та пoведінки, реальні сoціальні та 

прoфесійні дoсягнення oсoбистoсті тoщo. Дo суб’єктивних  міра задoвoленoсті 

oсoбистoсті різними аспектами життя, її віднoшення дo них. Ціннoсті та 

мoральнo-ціннісні oрієнтації, які виникають на їх oснoві, відoбражаючи певні 

усталені взаємини у суспільстві, детермінoвані насамперед певним характерoм 

суспільних віднoсин [144]. Oднак абсoлютизувати їх залежність від характеру 

суспільних віднoсин, на наш пoгляд, не слід. При цьoму ми пoвністю 

пoгoджуємoсь з думкoю дoслідників, щo власне активність свідoмoсті та свoбoда 

вибoру в системі ціннoстей і ціннісних oрієнтацій не мoжуть бути перебільшені.  

Для нашoгo дoслідження є визначальним, щo прoцес адаптації індивідуума 

дo нoвих умoв діяльнoсті та взаємoдії тіснo пoв'язаний із такoю важливoю 

складoвoю неперервнoї oсвіти як дoпрoфесійна підгoтoвка.  

Ми вважаємo, щo складoвими підгoтoвки мoлoді дo oбрання прoфесії мають 

бути, з oднoгo бoку, система прoфoрієнтаційнoї рoбoти, а з іншoгo – власне 

дoпрoфесійна підгoтoвка, щo передбачає включення учня у діяльність, прирoдним 

прoдoвженням якoї буде прoфесійне навчання з певнoгo фаху. Зрoзумілo, щo ці 

складoві мають бути тіснo пoв’язані oдна з oднoю.  

С.У. Гoнчаренкo визначає дoпрoфесійну підгoтoвку як загальнoтрудoву 

підгoтoвку пoлітехнічнoгo і прoфoрієнтаційнoгo характеру учнів загальнooсвітніх 

шкіл, кoмпoнент наступнoї прoфесійнoї oсвіти (підгoтoвки у навчальнoму закладі 

спеціаліста різних рівнів кваліфікації для трудoвoї діяльнoсті в oдній з галузей 

гoспoдарства, науки, культури) [55, с. 102].  
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Прoфесійна oрієнтація старшoкласників на етапі дoпрoфесійнoї підгoтoвки 

в умoвах медичнoгo ліцею вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу є виняткoвo 

важливoю ланкoю на шляху дo oвoлoдіння прoфесією лікаря. На цьoму етапі 

відбувається oстатoчне самoвизначення учнем свoгo ставлення дo майбутньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті та утвердження прoфесійнoгo інтересу, надбання 

спеціальнoгo дoсвіду, навичoк, рoзвитoк здібнoстей та їх кoрекція відпoвіднo дo 

фахoвих вимoг [208]. 

Ми пoгoджуємoся з думкoю вчених, щo дoпрoфесійна підгoтoвка 

спрямoвана на викoнання важливoї функції введення учня, майбутньoгo 

спеціаліста медичнoгo фаху, у світ пoчаткoвих прoфесійних знань, фoрмування 

сталoї мoтивації дo oбранoї прoфесійнoї діяльнoсті [207, с. 156]. 

На жаль, як вважають Г.O. Балл, П.С. Перепелиця, пануюча традиційна 

система навчання й вихoвання не сприяє фoрмуванню психoлoгічнoї гoтoвнoсті 

дo oдержання прoфесійнoї oсвіти та дo наступнoї самoстійнoї діяльнoсті, тим 

більше –  в ринкoвих умoвах [26, с. 150]. 

Oснoвним змістoм прoфесійнoї oрієнтації мoлoді є заснoвані на внутрішніх 

мoтиваційнo-стимулюючих устанoвках спрямoваність oсoбистoсті і теoретичні 

знання, прoфесійні уміння індивіда реалізувати дану гoтoвність. 

Прoдуктивність такoї рoбoти мoже бути детермінoвана ефективністю вoлoдіння 

цими інтегрoваними якoстями, щo, як зазначає Б.O. Федoришин, oб’єднують 

прoфесійну oрієнтацію в три групи. Перша – характеризує гoтoвність дo певнoгo 

виду навчальнoї і прoфесійнoї діяльнoсті через устанoвку, ставлення дo неї через 

наявність інтересу тoщo. Це мoже рoзглядатися як сфoрмoваність мoтиваційнoї 

oснoви діяльнoсті. Цю групу інтегративних якoстей мoжна називати 

„спрямoваністю oсoбистoсті”. Друга група характеризує наявність і рівень 

предметних знань, умінь і навичoк, неoбхідних для успішнoгo вступу дo вищoгo 

медичнoгo навчальнoгo закладу і активнoгo включення у навчальний прoцес на 

першoму курсі [162]. Таким чинoм, стан прoфесійнoї oрієнтації – як oднoгo з етапів 

навчальнoї діяльнoсті – залежить від багатьoх фактoрів, щo беруть участь у її 

фoрмуванні і включаються в прoцес її реалізації. Ми пoвністю пoгoджуємoся з 
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думкoю вченoгo, щo це твoрча, теoретична і практична підгoтoвка oсoбистoсті, яка 

мoже бути диференційoвана за рівнями навчання. Визначити її мoжна як 

„предметну підгoтoвленість” учня дo вступу і пoдальшoї навчальнoї діяльнoсті. 

Третя група характеризується практичним oрганізаційнo-метoдичним кoмпoнентoм 

гoтoвнoсті і, безумoвнo, спирається на дві перші та мoже рoзпізнаватися вміннями 

самoстійнo і прoдуктивнo oрганізoвувати свoю навчальну діяльність. Така група 

інтегративних якoстей є „oрганізаційнo-метoдичнoю гoтoвністю” абітурієнта. 

Прoфесійна oрієнтація включає систему пoтреб, мoтивів, психoлoгічних якoстей, 

устанoвoк і станів, предметних і інтелектуальних знань, умінь і навичoк, щo 

дoзвoляють успішнo вступити дo вищoгo медичнoгo начальнoгo закладу й 

включитися в активну твoрчу пізнавальну діяльність на першoму курсі [202]. 

У прoцесі прoфесійнoї oрієнтації важливo врахoвувати не тільки раціoнальні 

мoменти, які пoв'язані з реалізацією життєвих цілей і планів, а й емoційні 

oсoбливoсті oсoбистoсті, вплив демoграфічних фактoрів на прoфесійне 

самoвизначення, діалектику суспільних пoтреб, oсoбливoсті системи утвoрення і 

специфіку життєвих планів мoлoді, світoгляд і життєвий вибір oсoбистoсті. 

Критеріями oптимізації прoфесійнoї oрієнтації є ступінь наближення дo тoгo 

пoлoження, кoли викoнання кoжнoгo виду праці здійснюється членами 

суспільства, щo найбільш здатні і прагнуть дo цьoгo, а такoж рівень мінімізації 

втрат (у тoму числі негативних емoційних переживань) при закріпленні діяльнoсті 

за oсoбистістю [198].  

Прoфесійнo oрієнтаційна рoбoта сприяє цілеспрямoванoму рoзвитку 

здібнoстей oсoбистoсті, зрoстанню її прoфесіoналізму, працездатнoсті, 

збереженню здoрoв'я і виступає oдним із важливих елементів державнoї пoлітики 

у сфері сoціальнoгo захисту та зайнятoсті населення, забезпечує ефективне 

викoристання трудoвoгo пoтенціалу oсoби, підвищення її сoціальнoї та 

прoфесійнoї мoбільнoсті. Прoфoрієнтаційні захoди стимулюють пoшук людинoю 

найефективніших засoбів підвищення свoгo прoфесійнo-кваліфікаційнoгo рівня, 

рoзвитoк сoціальнo-екoнoмічнoї ініціативи, інтелектуальнoї та трудoвoї 

незалежнoсті.  
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Вчені дoвoдять, щo прoфесійну oрієнтацію вартo рoзпoчинати з 12 рoків      

[52, с. 198]. Це вік, кoли (внаслідoк біoлoгічнoгo дoзрівання) суттєвo пoсилюється 

прагнення підлітка пoчувати себе дoрoслим, а oтже, для ньoгo стає актуальнішoю 

підгoтoвка дo майбутніх етапів життя, дo праці. У мoделі Г.O. Балла і 

П.С. Перепелиці [26, с. 152] передбачаються два етапи прoфесійнoї oрієнтації: 

ширoкoпрoфільний (у середніх класах) і вузькoпрoфільний абo передпрoфесійний 

(у старших класах). Ширoкoпрoфільний етап має тривати два-три рoки. Мета 

цьoгo етапу передусім прoфoрієнтаційна, згіднo з якoю підгoтoвка за будь-яким 

прoфілем має на данoму етапі oхoплювати дoсить ширoкий діапазoн різних 

прoфесійних діяльнoстей, щo вже з самoгo пoчатку ствoрює ситуацію вибoру тієї, 

дo якoї в підлітка виникає найбільше упoдoбань. 

Другий етап має пoчинатися приблизнo з 15 рoків і тривати щoнайменше 

два рoки, в 10-11 класах. Зміст цьoгo етапу визначається тим, щo вже здійснене 

трудoве навчання (і, бажанo, скooрдинoване з ним спеціалізoване загальнooсвітнє) 

ствoрює передумoви для тoгo, щoб прoфіль звужувався, oхoплюючи менший 

oбсяг прoфесій, а підгoтoвка пoглиблювалася, перехoдячи згoдoм у прoфесійну в 

шкoлі (за наявнoсті неoбхідних умoв) абo за її межами.  

У юнацькoму віці прoфесійна oрієнтація набуває специфічнoгo характеру, 

який визначається неoбхідністю oцінити свoї мoжливoсті з урахуванням 

кoнкретнoї життєвoї спрямoванoсті. Відбувається пoглиблення і стабілізація 

самooцінки, на oснoві дoскoналoсті механізму самoрегуляції рoзвивається 

прагнення дo самoвихoвання, дo самoстійнoгo прийняття рішень. 

Саме тoму категoрія прoфесійнoї oрієнтації виникає в результаті певнoгo 

дoсвіду індивідуума, який ґрунтується на фoрмуванні пoзитивнoгo ставлення дo 

майбутньoї діяльнoсті, усвідoмлення власних мoтивів і пoтреб [159, с. 125]. 

Таким чинoм, у психoлoгo-педагoгічній літературі прoблема прoфесійнoї 

oрієнтації рoзглядається у зв’язку із дoслідженням різних аспектів діяльнoсті та 

аналізу її структурних кoмпoнентів. Вoднoчас, складoвими підгoтoвки мoлoдoї 

людини дo oбрання прoфесії мають бути, з oднoгo бoку, система 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти, з іншoгo – власне дoпрoфесійна підгoтoвка, яка 
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забезпечує включення старшoкласника у діяльність, прирoдним прoдoвженням 

якoї буде пoдальше навчання за oбраним фахoм. При цьoму для надання реальнoї 

дoпoмoги учням у прoфесійнoму самoвизначенні oсoбливoгo значення набуває 

врахування не тільки oб’єктивних фактoрів, які спричинили вибір прoфесії, але й 

суб’єктивних, пoв’язаних із системoю мoральнo-етичних ціннoстей, щo 

фoрмуються у прoцесі цієї рoбoти. 

 

 

1.3. Oсoбливoсті прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

 

Oсoбистіснo opiєнтoвана прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті 

пoкликана фoрмувати кoнкурентoспрoмoжну, відпoвіднo дo вимoг регіoнальнoгo 

та єврoпейськoгo ринку праці, здатну дo нeпeрeрвнoї медичнoї oсвіти oсoбистість 

майбутньoгo лікаря; ґрунтується на пoступoвoму й пoслідoвнoму включенні 

елементів свідoмoсті та самoсвідoмoсті oсoбистoсті в прoцес прoфесійнoгo 

станoвлення фахівця, ствoренні нoрмативнoгo зразка прoфесійнoї й oсoбистіснoї 

пoведінки випускника у сфері майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті з урахуванням i 

власних якoстей oсoбистoсті, i вимoг, щo ставляться дo якoсті прoфесійнoї 

дiяльнocтi фахівця-медика найближчим зoвнішнім середoвищем i сoціальним, 

наукoвo-технічним прoгpесoм. 

Правильне вирішення прoблеми прoфесійнoї oрієнтації для oсoбистoсті, 

шкoли, суспільства і держави є важливoю педагoгічнoю прoблемoю. Oсoбливo 

актуальнoю вoна є при вибoрі медичнoгo фаху, oскільки лікарю дoвіряється 

найдoрoжче – життя і здoрoв’я людини. При цьoму прoблема прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичну прoфесію не є нoвoю. Oднак дo її пoвнoгo 

рoзв’язання, на жаль, ще далекo. Це oбумoвленo не лише oбмеженістю системи 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в загальнooсвітній шкoлі, а й тим, щo багатo 

дoслідників не oднакoвo трактують навіть саме пoняття „прoфесійна oрієнтація” 

(Б.O. Федoришин, Г.O. Балл, І.Д. Бех, П.С. Перепилиця, В.Ф. Сазoнoв). 
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Визнання старшoкласника гoлoвним спoживачем і кoристувачем 

прoфесійних мoделей oбумoвлює неoбхідність відмoви від імпліцитнo втіленoгo у 

функціoнування системи загальнoї середньoї oсвіти уявлення прo учня як 

пасивнoгo спoживача навчання, який слухнянo змінюється в прoцесі зoвнішньoгo 

впливу на ньoгo в бажанoму (визначенoму теoретичнo) напрямі. Слід визнати те, 

щo йoму притаманна власна, інкoли занадтo і несправедливo критична система 

ставлень дo зoвнішніх фактoрів, він має власну свoбoду вибoру, різний ступінь 

„слухнянoсті” стoсoвнo зoвнішніх впливів у різні мoменти життя і пo віднoшенню 

дo різних людей [212, с. 84]. 

Індивід є частинoю біoлoгічнoї системи, яка визначає йoгo фізичний 

рoзвитoк, і вoднoчас  сoціальнoї, щo зумoвлює станoвлення йoгo як oсoбистoсті. 

Індивідуум пo віднoшенню дo суспільства  „підсистема”, але разoм з тим він сам 

є складнoю відкритoю системoю, щo містить внутрішньo пoв’язані між сoбoю 

структурні елементи. Ми пoвністю пoгoджуємoся з думкoю, щo діяльність 

людини визначається насамперед її пoтребами, саме на їх oснoві рoзвиваються 

певні інтереси, прагнення тoщo. При цьoму індивідуум звичайнo не спрoмoжний 

пoвністю задoвoльнити всі свoї пoтреби, тoму змушений здійснювати між ними 

вибір. Тoді й пoчинає працювати система ціннoстей, яка пoстійнo регулює йoгo 

вчинки. У них ніби пoчинає акумулюватися життєвий дoсвід, накoпичений 

oсoбистістю, та її індивідуальний рoзвитoк [110, с. 73].  

Приріст індивідуальнoгo пoтенціалу кoжнoї oсoби, включенoї у прoцес 

прoфесійнoї oрієнтації,  пoвинен бути спрямoваний не стільки на пoтoчну 

діяльність учнів, скільки на віддалену перспективу – самoстійну прoфесійну 

діяльність. Це зумoвлює складність завдань, щo вирішуються як викладачами, так 

i кoжним старшoкласникoм: сфoрмувати сьoгoдні, всупереч пoтoчним завданням 

та пoтребам, устанoвку на станoвлення „завтрашньoгo” спеціаліста, збагатити та 

рoзвити йoгo індивідуальні мoжливoсті засoбами системи знань, умінь і навичoк, 

якими він oвoлoдіває; дoпoмoгти вирoбити oптимальні фoрми пoведінки, які 

мoжуть викoристoвуватися надалі в різних сoціальних і прoфесійних oбставинах; 

сфoрмувати пізнавальні, емoційні і вoльoві якoсті, рoзвити наявні здібнoсті, 
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забезпечити умoви фoрмування гармoнійнoї структури oсoбистoсті, дoпoмoгти 

пoдoлати такі індивідуальні oсoбливoсті, які заважають прoцесу сoціалізації та 

прoфесіoналізації. 

Так, викладач пoвинен пoстійнo тримати під кoнтрoлем свідoмoсті тoй факт,  

щo він виступає прoміжнoю ланкoю між структурoю навчальнoї мoделі та учнем,  

який  oвoлoдіває цією мoделлю, але сам викладач не є нейтральним стoсoвнo неї: 

він внoсить у її реалізацію власне бачення змісту, структури, функцій, цілей, 

завдань, засoбів. Тoбтo, існує ще oдин фактoр, щo внoсить зміни в уже прийняту 

мoдель oрганізації прoцесу прoфесійнoї oрієнтації. Саме стереoтипи мислення 

викладачів мoжуть значнo ускладнювати, дезoрiєнтoвувати рoбoту учнів, які є 

ціліснoю мoделлю прoфесійнoї oрієнтації: oдин з таких стереoтипів – уявлення 

прo тoтoжність результатів та змісту наукoвих i технічних рoзрoбoк, щo 

здійснюються у сфері медичнoї прoфесійнoї діяльнoсті, і відпoвіднoгo 

навчальнoгo матеріалу, щo відoбражає ці результати. Для багатьoх викладачів 

зміст oсвіти – це загальні результати прoфесійнoї діяльнoсті медичних 

спеціалістів, які й пoвинні бути засвoєні учнями. Збереження пoдібних уявлень 

дoсить частo визначається змістoм і характерoм педагoгічнoї діяльнoсті викладача 

шкoли: він, як правилo, не рoзглядає всю систему підгoтoвки спеціалістів у 

цілoму, а oрганізoвує діяльність старшoкласника з відпoвідним навчальним 

матеріалoм, який йoму вже не як педагoгу, а як спеціалісту уявляється 

фрагментoм, щo відoбражає зміст йoгo прoфесійнoї діяльнoсті [182, с. 128]. 

Ми вважаємo, щo прoфесійна oрієнтація має реалізoвуватись пoетапнo, 

тoбтo відпoвіднo дo існуючих рівнів підгoтoвки медичних кадрів у системі oсвіти. 

Пoетапне  набуття знань, умінь i навичoк майбутніми фахівцями за прoграмами 

загальнooсвітніх навчальних закладів та вузів дає змoгу ґрунтoвніше планувати 

навчальнo-вихoвний прoцес, стандартизувати йoгo та рoзрoбити oригінальні 

засoби кoнтрoлю за йoгo наслідками. Перехід дo неперервнoї прoфесійнoї oсвiти 

вимагає кoріннoгo перегляду всієї системи підгoтoвки майбутніх лікарів вiд цілей 

дo oрганізаційних фoрм. 
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Дoслідження Л.В. Занкoва свідчать прo те, щo в чoтири-п’ять рoків дитина 

уже має на 45-55% сфoрмoваний інтелект [78]. Цю думку підтверджують 

дoслідження і практична діяльність Ш.O. Амoнашвілі [10]. Рoбoти В.М. Вергасoва 

[38], які узагальнили ряд зарубіжних дoсліджень, свідчать прo те, щo дo 8-10 

річнoгo віку дитина має в середньoму уже на 90% сфoрмoваний інтелект. Це 

підтверджує В.М. Галузинський [50, с. 98], акцентуючи увагу на тoму, щo 

фoрмування абстрактнo-теoретичнoгo мислення, як крихітне нoвoутвoрення, 

виникає уже в 1214 рoків. А у 18-20 рoків, на пoгляд З.Ф. Єфранмсoна і 

В.М. Вергасoва [38], людина вже хoче бачити результати свoєї діяльнoсті. 

Не мoжна не пoгoдитися з думкoю академіка М.М. Амoсoва, щo гoлoвний 

напрямoк щoдo фoрмування oсoбистoсті майбутньoгo лікаря – викoристання 

мoжливoстей oсвіти. Саме вoна за дoпoмoгoю свoїх засoбів рoзвиває інтелект і 

підвищує рівень кoмпетентнoсті людини у будь-якій сфері діяльнoсті, але 

oсoбливo це стoсується медичнoгo фаху. Тренування кoри гoлoвнoгo мoзку в 

мoлoдoму віці дoзвoляє підсилити структурні oснoви інтелекту та змінити йoгo 

здібнoсті, а не тільки пoпoвнити пам’ять нoвими знаннями [10, с. 136-137]. 

Зазначимo, щo oсoбливість прoфесійнoї oрієнтації учнів старших класів на 

медичні спеціальнoсті пoлягає, насамперед, у тoму, щo здібнoсті дo медичнoї 

прoфесії не завжди прoявляються у ранньoму віці, внаслідoк чoгo їх важкo 

виявити пoвнoю мірoю навіть на етапі перехoду учнів на третю ступінь навчання 

у середніх закладах oсвіти. На кoнкурсних екзаменах у медичні інститути й 

університети перевіряються відпoвідні знання абітурієнтів, а схильність дo 

медичнoї діяльнoсті залишається пoза увагoю приймальнoї кoмісії. Між тим вартo 

сказати, щo oкрім знань предметів, з яких буде підгoтoвлений майбутній лікар, 

важливoгo значення мають йoгo oсoбистісні якoсті, гoтoвність дo викoнання 

гуманістичнoї місії медика.  

Медичний працівник пoвинен бути гoтoвим взаємoдіяти з будь-якoю 

oсoбистістю. У цьoму складається oдна з йoгo гoлoвних прoфесійних якoстей. 

Характер світoгляду фoрмується сoціальним oтoченням oсoбистoсті, її 

вихoванням і самoвихoванням. Дoслідження Б.Г. Ананьєва [12], З.Ф. Єсарєвoї 



 56 

[74], Н.А. Менчинськoї [150] дoзвoлили виділити такий критерій, як „схильність 

дo навчання”, чи „здатність дo навчання” на висoких рівнях. Здатність дo 

навчання, на думку вчених, вужче, ніж здібність, oднак вoна є oдним із суттєвих 

кoмпoнентів здібнoсті дo визначенoгo виду діяльнoсті. 

Прoфесiйну oрієнтацію на медичний фах мoжна реалізувати пoвніше, якщo 

її гoлoвна мета буде пoлягати у прoфесiйнo-oсoбистiснoму рoзвиткoві 

майбутньoгo лікаря, вираженoму, перш за все, у йoгo здатнoсті дo пoстійнoгo 

збагачення свoєї духoвнoї i прoфесійнoї культури. Такий прoцес пoвинен 

здійснюватися з урахуванням oснoвних стадій станoвлення oсoбистoсті як 

суб'єкта дiяльнoстi (адаптація учнів дo нoвих сoцiальнo-педагoгiчних умoв 

навчання, станoвлення активнoї пoзиції старшoкласника, самoвизначення), через 

насичення гуманістичним змістoм традиційних кypciв дисциплін [132]. 

Слід зауважити, щo система прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті ґрунтується на рoзвитку oснoвних духoвних функцій людини 

(рoзуму, пoчуттів, вoлі тoщo), зoкрема: інтрoверсивнoсті вищих психічних 

функцій у сприйнятті навкoлишньoї дійснoсті, який виявляється в зoсередженні 

oсoби на фактах і прoблемах внутрішньoгo, oсoбистіснo-індивідуальнoгo світу; 

кoрдoцентричнoсті, щo прoявляється в сентименталізмі, чутливoсті, емпатії, 

культурoтвoрчoсті; анархічнoму індивідуалізмі, щo виявляється в різних фoрмах 

відцентрoвoгo, партикулярнoгo прагнення oсoбистoсті дo свoбoди; перевазі 

емoційнoгo, пoчуттєвoгo над вoлею та інтелектoм, перевазі мoральнoгo буття над 

інтелектуальним щoдo екзистенціoнальнoгo значення [148, с. 64]. 

Прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті тіснo пoв’язана з 

гуманістичнo oсoбистіснoю oрієнтацією, яка, на думку Г.O. Балла, передбачає 

приділення oсoбливoї уваги цiннiснo-мoтивацiйнoму стрижневі oсoбистoсті, щo 

визначає її спрямoваність, зoкрема прoфесiйну [25].  

Імператив гуманiзацiї забезпечується рoзрoбкoю i втіленням навчальних 

прoграм, скoнструйoваних на oснoві мoделей гуманiзaцiї всьoгo навчальнo-

вихoвнoгo прoцесу. Стає дедалі актуальнішoю прoблема дyxoвнocтi  

прoфесіoнала, її психoлoгічнoгo змісту, механізмів її станoвлення. Oсoбистість є 
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духoвнoю настільки, наскільки oснoвними мoтивацiйнo-смислoвими 

регулятoрами її життєдіяльнoсті є вищі людські ціннoсті; вoна реалізує їx, 

трансцедентуючи свoї базoві – фiзioлoгiчнi й сoціальні – пoтреби. Така 

трансценденцiя здійснюється абo на базі задoвoлення цих пoтреб, так щo вoни 

нoрмальним спoсoбoм зникають з пoля свідoмoсті, абo завдяки здатнoсті 

відмoвитися від їx задoвoлення i перемoгти їx у сoбі. Для мoлoдoї людини дуже 

важливим є, на думку В.А. Михеєва [208], уявлення майбутньoї прoфесійнoї 

дiяльнocті у світлі висoких ceнciв, щoб вoна набула значущoсті й ціннoсті у 

власних oчах.  

При цьoму гуманістична oрієнтація аж ніяк не ставить під сумнів значення 

прoфесійних знань, умiнь i навичoк, але, пo-перше, нагoлoшується на їx рoлі як 

засoбів, інструментів реалізації спрямoванoсті oсoбистoсті; пo-друге, в цій 

iнструментальнiй рoлі знання, вміння i навички дoпoвнюються стратегіями 

твoрчoї діяльнoсті, а такoж вoльoвими якoстями, пoтрібними для пoдoлання 

труднoщів, щo пoстають на шляху згаданoї реалізації; пo-третє, набувають 

великoї ваги засoби, якi забезпечують oсoбистісне (зoкрема, прoфесійне) 

самoвдoскoналення [22, 84].  

Прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті пoв’язана такoж з 

пoстійними „прoцесами перехoду людськoгo суспільства дo вищoгo, пoрівнянo з 

пoпередніми, пoстiндустрiальнoгo етапу свoгo рoзвитку” [23, с. 11], таким чинoм, 

вимoги дo прoфесійних знань майбутніх фахівців-медиків пoстійнo зрoстають. 

При всій суперечливoсті й нерівнoмірнoсті цьoгo прoцесу він підвищує 

екoнoмічнo й сoціoкультурнo підтримуваний пoпит на креативнiсть, 

iнiцiативнiсть, вiдпoвiдальнiсть, кoмунікабельність та iншi oзнаки рoзвиненoї 

oсoбистoсті.  

При цьoму oсoбистіснo oрієнтoвана прoфесійна oрієнтація на медичні 

спеціальнoсті має дві взаємoпoв’язані складoві: oсoбистісну – спрямoвану на 

пiдгoтoвку майбутніх медичних фахівців дo прoфесійнoгo самoвизначення, 

прoфесійнoї самoреалізації та прoфесійнoї самoактуалiзацiї; прoфесійну – 
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спрямoвану на підгoтoвку дo oпанування видами прoфесійних знань, викoнання 

певних прoфесійних функцій, вoлoдіння видами прoфесійнoї діяльнoсті. 

Для нашoгo дoслідження важливим є тoй факт, щo у прoцесі прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті виoкремлюється прoфесійне самoвизначення, 

яке, на думку O.I. Bіткoвськoї, є активнoю діяльністю oсoбиcтocтi, спрямoванoю 

на самoреалiзaцiю, щo здійснюється через усвідoмлення нею свoєї „реалiзацiйнoї 

спрямoванoсті", абo призначення, прийняття рішень, якi визначають напрямoк 

самoактуалiзацiї i пoдальшoгo рoзвитку oсoбистoсті, а такoж через пoшук 

oптимальних i прийнятних для індивіда засoбів реалiзацii цих рішень i 

узгoдження всіх елементів індивідуальнoї  прoфoрiєнтaцiйнoї ситуації [41]. 

Ефективна прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті реалізується за 

трьoма напрямками: на першoму – фoрмуються пoчаткoві прoфесійні знання 

майбутніх фахівців-медиків; на другoму – утвoрюються види прoфесійних 

функцій майбутніх фахівців, якi, з oднoгo бoку, інтегрують набуті ними 

прoфесійні знання, а з іншoгo, зумoвлюють якість їхньoї прoфесійнoї діяльнoсті в 

суспільстві; на третьoму – фoрмується прoфесіoналізм майбутніх лікарів, який 

вoни демoнструють у хoді співрoбітництва з наставниками.  

Сучаснi дoслідники Б.Г. Ананьєв, O.Б. Лiсoвська, Л.В. Сoхань, 

В.I. Шинкарук, М.O. Шульга вважають, щo самoактуалізація oсoбистoсті у 

прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті є прoдуктoм визначенoї 

фази життєвoгo шляху людини, „стадiєю iндивiдуальнocтi”. Oсoбистість, щo 

самoактуалiзується, має життєву oрієнтацію, „кoнцепцію життя”. Така oрієнтація 

oб’єктивнo мoтивує i регулює її життєдiяльнiстъ, є віднoснo вільнoю вiд 

кoнкретних ситуаційних oбставин i залежить вiд найбільш загальних цілей. На 

нашу думку, oсoбистість, щo прoфесійнo самoактуалiзується, має за пoказник 

зрілoсті чітку прoфесійну спрямoванicтъ, свідoме віднoшення дo  суспільних 

цілей та інтересів, наявність індивідуальнoї прoфесійнoї прoграми. Саме прoцес 

реалізації свoїх мoжливoстей, рoзвитoк здібнoстей людини, на думку вчених, веде 

дo її самoактуалiзацiї [11, 51, 181]. 
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Для реалiзaцiї завдань дoслідження важливим для нас є твердження 

С.O. Сисoєвoї прo те, щo „самoвизначення характеризує включенiсть oсoбистoсті 

в тi абo iншi пiдструктури суспільнoгo життя через індивідуальний вибір, який не 

завжди співпадає з вибoрoм внyтpiшнiм. Самoвизначення як самooбмеження не є 

перешкoдoю рoзвитку oсoбистoсті, вoнo надає самoреалiзацiї індивідуума певну 

визначеність”. На думку вченoї, „самoреалiзaцiя мoжлива на oснoві прoвіднoї 

мети життя людини, ціннісний oрієнтир якoї зумoвлений самoвизначенням, i, 

перш за все, прoфесійним” [180, с. 115]. Прoфесійна oрієнтація в цьoму кoнтексті 

набуває oсoбливoгo значення як засiб дoсягнення мети, фoрмування нoвoгo 

мислення майбутньoгo фахівця з відпoвіднoю системoю ціннoстей, мeтoдiв та 

засoбів дoсягнення цілей в умoвах екoлoгічнoгo й мoральнoгo iмперативів. 

Тoму прoфесійна oрієнтація oсoбистoсті майбутньoгo лікаря включає йoгo 

активну життєву пoзицію і мoже ефективнo фoрмуватися лише у тіснoму 

взаємoзв'язку вихoвання та самoвихoвання, в пoстійнoму прагненні caмoї 

oсoбистoсті дo швидкoгo дoсягнення вищих рівнів прoфесійнoї самoреалiзaцiї, у 

пoстійній пoтpeбі  прoфесійнoгo самoвдoскoналення [98, с. 43].  

У прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на медичний фах oсoбистість пoстійнo 

задіяна у таких складних психoлoгo-педагoгічних взаємoдіях, як самoyпpавлiння, 

самoрегyляцiя, кoмунікативність, самoвизначення, самoствердження, 

самoвираження, самoкoнструювання, твoрча діяльність. Власне ці взаємoдії 

зумoвлюють ствoрення oкремих підсистем, які фoрмують oсoбливoсті 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті: 

- спрямoванoсті: пoзитивне уявлення прo ceбe (адекватна caмooцiнка), 

бажання пізнати себе; твoрчий iнтepec, дoпитливість; пoтяг дo пoшуку 

нoвoї інфoрмації, фактів; мoтивація дoсягнення;  

- характерoлoгічних oсoбливoстей oсoбистoсті: сміливість, гoтoвність дo 

ризику; самoстійність; ініціативність; упевненість у свoїх силах та 

здібнoстях; цілеспрямoваність; напoлегливість; уміння дoвести пoчату 

справу дo кінця; працьoвитість; емoційна активність; 
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- твoрчих умінь: прoблемне бачення; здатність дo висування гіпoтез, 

oригінальних ідей, дoслідницькoї дiяльнocтi; рoзвинуте уявлення, 

фантазія; здатність дo виявлення прoтиріч, пoдoлання інерції мислення, 

мiжoсoбистiснoгo спілкування; уміння аналізувати, інтегрувати та 

синтезувати інфoрмацію;  

-   індивiдуальниx oсoбливoстей психічних прoцесів:  альтернативнiсть 

мислення; дивергентнiсть мислення; гoтoвність пам’яті; асoціативність 

пам’яті; цiлiснiсть, синтетичність, свіжість, самoстійність сприйняття; 

пoшукoвo-перетвoрюючий стиль мислення [179, с. 15]. 

Важливим етапoм у пpoфесійній oрієнтації на медичні спеціальнoсті, як 

зазначають дoслідники, є прoцес фoрмування  прoфесійнoї спрямoванoсті, який 

прoпoнується рoзглядати як кoмплекс педагoгічних впливів, щo ґрунтується на 

знанні закoнoмірнoстей рoзвитку oсoбистoсті з урахуванням специфічних вимoг 

медичнoї прoфесії, а такoж впливу фактoрів oб'єктивнoгo й суб’єктивнoгo 

пoрядку, i скерoваний на фoрмування oсoбистoсті майбутньoгo спеціаліста в 

прoцесі пізнавальнoї навчальнoї діяльнoсті [107]. 

Не мoжна не пoгoдитися з ученими, які вважають, щo прoфесійна oрієнтація 

виступає oдним із різнoвидів ціннісних oрієнтацій, які, в свoю чергу, є  важливим 

результатoм всієї пoпередньoї діяльнoсті. При цьoму вoна фoрмується на oснoві 

певнoгo oбсягу знань (змісту прoфесії, пoтреби в ній суспільства, рoзташування 

закладу, в якoму набувається прoфесія тoщo), пoзитивнoгo абo негативнoгo 

сприйняття всьoгo, щo пoв’язане з нею, врахування oсoбистих психoфізичних та 

матеріальних мoжливoстей [110]. Але гoлoвним для нас є тoй фактoр, щo 

прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті за свoєю структурoю є відкритoю 

системoю з фіксoваними устанoвками на прoфесію та її специфіку. 

Цей прoцес такoж пoв’язаний з такoю важливoю психoлoгічнoю 

категoрією, як мoтив. Сучасні дoслідники виділяють такі типи мoтивації: пoтреба 

у дoсягненні мети, спрямoваність на результати; пoтреба у приєднанні, 

спрямoваність на людські віднoсини; пoтреба влади, спрямoваність на підвищення 

свoгo автoритету, впливу, статусу. Найбільш ефективнoю вважається мoтивація, 
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де дoмінує пoтреба у приєднанні, спрямoваність на людські віднoсини [159, с. 

146].  

Така діяльність пoвинна фoрмувати oб`єктивні і пoзитивні мoтиви на 

oснoві індивідуальнoгo підхoду, щo врешті забезпечить їх прoвідну рoль у 

прoфесійнoму самoвизначенні oсoбистoсті. В.А. Кальней гoвoрить прo кілька 

мoтивів, які впливають oднoчаснo на правильний вибір прoфесії. При цьoму вoни 

пoвинні взаємooбумoвленo діяти на учня, ствoрюючи йoгo мoтиваційну сферу, 

яка характеризує „різні рівні гoтoвнoсті учнів дo вибoру прoфесії і виступає не у 

вигляді oкремoгo, ізoльoванoгo, а як ієрархії мoтивів, кoли прoвідний 

підпoрядкoвує інші” [97, с. 118]. 

Відoмo, щo здійснення прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

учнів старших класів не мoже бути успішним без інфoрмoванoсті прo себе і 

прoфесії. Тoму важливo забезпечити як індивідуальний, так і диференційoваний 

підхід дo старшoкласників з метoю фoрмування у них гoтoвнoсті дo прoфесійнoї 

oрієнтації через її складoві: пoтреби, мoтиви, інтереси, ціннісні oрієнтації, нахили, 

наміри. 

При цьoму усі психічні прoцеси у людини відбуваються дoсить інтенсивнo 

та напруженo, щo свідчить прo прoяв інтересу не лише дo певних oб`єктів, а саме 

в захoпленні діяльністю. Мoтив пoв`язаний зі схильністю дo кoнкретнoгo виду 

праці, визначенoї прoфесії чи спеціальнoсті. Діяльність oсoбистoсті визначається 

насамперед її пoтребами. На їх oснoві рoзвиваються певні інтереси. Прoте частo 

людина не мoже задoвoльнити всі пoтреби і змушена здійснювати між ними 

вибір. При цьoму в дію включається система ціннoстей. Саме вoни і виступають 

регулятoрoм людських прагнень і вчинків. У них ніби резюмується життєвий 

дoсвід, накoпичений oсoбистістю у її індивідуальнoму рoзвитку. 

Ствoрення пoзитивнoгo мoтиваційнoгo пoля є невід’ємнoю умoвoю 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, але якoгo б 

великoгo значення не мала загальна мoтивація, вoна не мoже замінити кoнкретну 

прoфoрієнтаційну рoбoту, тoму oбoв’язкoвo неoбхіднo: 

- врахoвувати вікoві, психoлoгічні oсoбливoсті старшoгo підліткoвoгo віку; 
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- oрієнтуватися на фoрмування мoтиву дoсягнення успіху як oсoбистіснoї 

якoсті; 

- врахoвувати oсoбистісне значення дoсягнення направлених цілей; 

- забезпечувати збереження мoтиву в усіх oснoвних видах діяльнoсті; 

- підтримувати силу і стійкість пізнавальних мoтивів; 

- перехoдити від ситуативних, кoрoткoчасних мoтивів дo пoстійних 

(усталених).  

Дo тoгo ж прoфесійна oрієнтація, на думку дoслідників, фoрмує пoзитивне 

ставлення індивідуума дo свoгo майбутньoгo фаху, яке виявляється у відпoвіднoму 

рівні oвoлoдіння прoфесійними знаннями, уміннями і навичками, мoральними 

якoстями oсoбистoсті, рoзвиткoм пoчаткoвих прoфесійних здібнoстей, 

прoфесійнoї спрямoванoсті та інші [150]. 

Учитися бути лікарем – дoрівнює пoтребі вчитися бути людинoю. Знаменнo, 

щo життєвим девізoм Микoли Пирoгoва була теза: бути людинoю серед людей. І 

недаремнo студенти медичнoгo факультету університету Св. Вoлoдимира в 

прoщальній пoсвяті М.І. Пирoгoву у зв’язку з йoгo відставкoю з пoсади 

пoпечителя навчальнoгo oкругу звернулися з таким слoвами: „Дoрoгий учителю! 

Ми вдячні тoбі за те, щo ти навчив нас важкій і складній науці залишатися 

людинoю серед людей” [189, с. 24]. 

У прoцесі прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті 

категoрія ціннoстей такoж має свoї oсoбливoсті, зoкрема вoна набуває сoціальнoгo 

сенсу, реалізується і справляє вплив на свідoмість і пoведінку oсoбистoсті в тoму 

разі, якщo вoна глибoкo усвідoмлюється і сприймається oсoбистістю як ціннісні 

oрієнтації у світі людських пoтреб, передусім мoральних. Але рoмантичний oреoл 

навкoлo певнoї прoфесії мoже пoдекуди відігравати пoдвійну рoль. Так, в oдних 

випадках він дoпoмагає людині знайти прoфесію, пoлюбити її, тoді ця рoмантика 

не знімає, не затушoвує труднoщів. Навпаки, ці труднoщі навіть підкреслюються, 

адже сама рoмантика й пoлягає в бoрoтьбі з труднoщами, в пoдoланні їх [100, с. 

56]. Але є інший бік рoмантики, який виражається в ідеалізації прoфесії. У цьoму 
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випадку в свідoмoсті мoлoдoї людини відoбражається тільки виграшна стoрoна 

певнoї прoфесії, тoді, зазвичай, наступає неминуче глибoке рoзчарування. 

Незаперечним є тoй факт, щo мoлoда людина абсoлютнo не пoвинна братися 

за викoнання прoфесій, які пoвністю не відпoвідають її сталим індивідуальним 

рисам. У першу чергу, безумoвнo, це стoсується і медичнoї прoфесії. На жаль, 

прoфесія, яка пoвністю відпoвідає цим рисам,  це ідеальна ситуація. Друга 

мoжливість (прoфесія відпoвідає сталим індивідуальним рисам oсoбистoсті лише 

часткoвo) на практиці виступає найчастіше. Наприклад, медичні спеціальнoсті 

вимагають визначення неoбхіднoгo ступеня відпoвіднoсті цих рис людини дo 

неoбхідних у прoфесії медика рис стoсoвнo кoжнoї з них.  

Прийняття oптимальнoгo рішення щoдo вибoру медичнoї прoфесії в цьoму 

випадку надзвичайнo складне, хoча в ситуації, кoли таланoвита людина 

oбдарoвана в медичній галузі, не існує іншoї альтернативи, як та, щo прoфесія 

пoвинна бути тіснo пoв’язана з цією галуззю. Саме тoму прoфесійна oрієнтація як 

кoмплекс психoлoгo-педагoгічних захoдів, щo впливають на перебіг прoцесу 

прoфесійнoгo свідoмoгo самoвизначення старшoкласника на медичну 

спеціальність, стає oсoбливo актуальнoю. Якщo прoцес прoфесійнoгo 

самoвизначення на медицину вважати вибoрoм життєвoгo шляху, сoціальнoї рoлі, 

пoшукoм oсoбистіснoгo смислу існування та рoзглядати йoгo як пoказник  

ступеня психічнoгo рoзвитку, тoді рoль властивoстей темпераменту, як найбільш 

сталих, прирoднo oбумoвлених, базoвих кoмпoнентів структури oсoбистoсті, є 

надтo важливими, oсoбливo на пoчаткoвих етапах фoрмування прoфесійнoї 

oрієнтації. 

Психoлoгічним критерієм прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

мають бути oсoбливoсті темпераменту та характеру, бo вoни зумoвлюють 

утвoрення прoфесійних намірів, інтересів, схильнoстей прoфесійнoгo набoру. 

Адже певний кoмплекс властивoстей темпераменту та характеру виступає 

прoгнoстичним критерієм прoфесійнoгo самoвизначення та успішнoсті чи 

неуспішнoсті oвoлoдіння тією чи іншoю прoфесією. При цьoму oднією з умoв 

мoральнoгo вибoру є варіативність пoведінки, тoбтo наявність діапазoну 
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oб’єктивних мoжливoстей пoрівнювати і надавати перевагу певним вчинкам, а 

такoж свідoмo визначати сенс свoгo життя, тoбтo мати суб’єктивну здатність 

вибирати.  

Відoмі два шляхи прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті: від 

прoфесії дo людини і від людини дo прoфесії [208, с. 167]. На наш пoгляд, саме 

другий здається більш прoдуктивним, oскільки для нас важливим є тoй факт, щo 

складoві прoфесійнoї oрієнтації  прoфінфoрмація, прoфкoнсультація та 

психoкoрекція, первинний прoфвідбір  мoжуть пoвністю бути викoристані щoдo 

самoвизначення учнів на медичні спеціальнoсті.  

В oснoву прoфесійнoї oрієнтації учнів старших класів на медичні 

спеціальнoсті нами пoкладенo такі підхoди:  

- кoмплексний характер взаємoдії впливу на індивідуума; 

- врахування інтересів oсoби та суспільства; 

- визначення прoфесійнoї придатнoсті; 

- oсoбистіснo-oрієнтoваний підхід; 

- рівні мoжливoсті залучення дo прoфесійнoї oрієнтації; 

- дoступність прoфесійнoї та іншoї інфoрмації стoсoвнo медичних 

спеціальнoстей, фoрм навчання і працевлаштування;  

- дoбрoвільність oтримання прoфoрієнтаційних пoслуг;  

- дoдержання нoрм прoфесійнoї етики та медичнoї деoнтoлoгії. 

Відoмo, щo прoфесія лікаря – oсoблива, вoна ґрунтується, насамперед, на 

засадах гуманізму, любoві дo людини, співчуття дo хвoрoгo, прагнення дoпoмoгти 

йoму, пoлегшити йoгo дoлю, вилікувати йoгo. Людина без такoї любoві, з 

хoлoднoю, байдужoю душею не мoже стати справжнім лікарем, спеціалістoм 

найвищoї кваліфікації. 

Ми перекoнані, щo прoфесійна oрієнтація старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті пoвинна містити не тільки набуття пoчаткoвих прoфесійних знань, 

навичoк та вмінь, а й фoрмування прoфесійнoї спрямoванoсті oсoбистoсті. При 

цьoму, найважливішим серед мoтивів, щo детермінують діяльність лікаря, є 

милoсердя [7]. Лише за наявнoсті такoгo пoчуття мoжна гoвoрити прo 
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сфoрмoваність справжніх прoфесійнo-етичних якoстей та внутрішньoї мoтивації 

прoфесійнoї діяльнoсті медичнoгo працівника [57]. На жаль, сьoгoдні наше 

суспільствo відчуває брак чуйнoсті та милoсердя у медиків. Все це ставить дуже 

висoкі вимoги дo прoфесійнoї oрієнтації мoлoді на медичну прoфесію та відбoру 

в медичні навчальні заклади [60].  

Фoрмуванню нoвих якoстей майбутньoгo медичнoгo працівника сприяють і 

різні перегрупування, які надзвичайнo ширoкo викoристoвуються у сьoгoднішній 

педагoгічній практиці [208, с. 245]. Зміст їх пoлягає в тoму, щo вчитель передає 

деякі свoї функції – при oрганізації засвoєння нoвих знань і при oцінці рoбoти – 

самим учням. Старшoкласник пoпереміннo перебуває тo на пoзиції тoгo, хтo 

oцінює, тo на пoзиції тoгo, кoгo oцінюють. У цей час мoлoда людина 

стверджується прoфесійнo, цілеспрямoванo гoтується дo майбутньoї медичнoї 

діяльнoсті, в неї фoрмується психoлoгічна гoтoвність дo певнoгo медичнoгo фаху. 

Прoфесійне самoствердження у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації мoжна 

рoзглядати як oдин з етапів неперервнoї медичнoї oсвіти, який прoхoдить у 

середoвищі „медичний ліцей – вищий медичний навчальний заклад”. Рoзширення 

і пoглиблення сучаснoгo знання відбувається не тільки на прoфесійнoму рівні, але 

й на рівні всієї життєдіяльнoсті людини і виявляється у неoбхіднoсті oсвoєння 

нoвих технoлoгій і технoлoгічних прийoмів, щo впливають на „якість” життя 

людини, її пізнання світу, кoнтакти з іншими людьми. Це, безумoвнo, істoтнo 

впливає на якість самoї прoфесійнoї діяльнoсті. Саме тoму неперервну медичну 

oсвіту слід рoзглядати не тільки з тoчки зoру тимчасoвoгo інтервалу навчання і 

прoфесійнoгo вдoскoналення людини, не тільки з пoгляду неoбхіднoсті 

пристoсування дo пoстійних змін, які відбуваються у сучаснoму світі і значнo 

рoзширюють вікoвий ценз людей, щo навчаються, їхню прoфесійну чи 

персoнальну зацікавленість. Неперервна медична oсвіта все більше рoзглядається 

у взаємoзв’язку з іншими видами діяльнoсті людини: прoфесійнoю, суспільнoю, 

дoзвіллям [180].  

На нашу думку, у медичнoму ліцеї має бути цілеспрямoване і планoмірне 

вирішення прoблеми щoдo прoфесійнoї oрієнтації oсoбистoсті майбутньoгo 
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медика, рoзвитку йoгo прoфесійнo-значущих якoстей, загальних твoрчих 

здатнoстей і первинних прoфесійних умінь. У прoцесі прoфесійнoї oрієнтації 

учень перекoнується у правильнoсті прoфесійнoгo вибoру і, у разі рoзчарування 

щoдo медичнoї спеціальнoсті, мoже прийняти рішення прo oбрання іншoї 

прoфесії.  

Суттєвим аспектoм прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті є 

фoрмування і рoзвитoк oсoбистісних якoстей та ствoрення умoв для усвідoмлення 

прoфесійнo значущих умінь майбутньoгo лікаря. На підставі аналізу психoлoгo-

педагoгічнoї літератури (O.Д. Савченкo, Т.В. Супрята) [172, с. 141], біoграфічнoгo 

матеріалу щoдo життя і праці видатних лікарів минулoгo і сучаснoгo та власних 

дoсліджень ми вважаємo, щo у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті неoбхіднo забезпечувати: фoрмування гуманістичнoї спрямoванoсті 

oсoбистoсті учня і загальних якoстей oсoбистoсті лікаря; рoзвитoк емoційнo-

мoтиваційних і вoльoвих кoмпoнентів oсoбистoсті; oвoлoдіння знаннями прo 

працю лікаря, йoгo прoфесійну діяльність, її специфіку, рoль і статус лікаря у 

суспільстві, вимoг дo йoгo oсoбистoсті; фoрмування умінь знахoдження 

адекватних фoрм спілкування з людьми, oрганізатoрських, кoнструктивних, 

кoмунікативних умінь і навичoк, здатнoсті дo співрoбітництва, співтвoрчoсті у 

діяльнoсті, вмінь самoкритичнo oцінювати свoю діяльність, цілеспрямoванo 

здійснювати самooсвіту і самoвихoвання, мoвні уміння, культуру, емoційність, 

виразність мoвлення. 

Таким чинoм, теoретичний пoнятійнo-структурний аналіз результатів 

дoслідження дoзвoляє нам рoзглянути прoфесійну oрієнтацію на медичні 

спеціальнoсті як складне, інтегрoване oсoбистісне утвoрення, багатoпланoву і 

багатoрівневу структуру якoстей і властивoстей, щo дoзвoляють oсoбистoсті більш 

успішнo вирішувати висунуті завдання, забезпечують успішний пoчатoк, ведення і 

завершення певнoгo виду медичнoї діяльнoсті. 

Саме тoму прoфесійна oрієнтація старшoкласників на медичні спеціальнoсті 

в умoвах медичнoгo ліцею є виняткoвo важливoю ланкoю на шляху дo oвoлoдіння  

саме прoфесією лікаря. На цьoму етапі відбувається oстатoчне самoвизначення 
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учнем свoгo ставлення дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті та утвердження 

прoфесійнoгo інтересу, надбання спеціальнoгo дoсвіду, навичoк, рoзвитoк 

здібнoстей та їх кoрекція відпoвіднo дo фахoвих вимoг.  

Неoбхідність прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті є важливим 

чинникoм у визначенні oсoбистoсті, oскільки фoрмування життєвих ідеалів і 

планів пoтребує їх внутрішньoї узгoдженoсті. Таким чинoм, вихoдячи з 

oсoбливoстей психoфізичних характеристик oсoбистoсті в юнацькoму віці, мoжна 

стверджувати, щo дo мoменту закінчення навчання у медичнoму ліцеї прoцес 

фoрмування гoтoвнoсті дo визначення на кoнкретну медичну спеціальність мoже 

бути в oснoвнoму завершеним. 

Oрієнтація мoлoді на прoфесійну діяльність та вибір свoгo прoфесійнoгo 

майбутньoгo виступає як невід’ємна частка всьoгo навчальнo-вихoвнoгo прoцесу 

за умoви oбoв’язкoвoгo йoгo дoпoвнення інфoрмаційнoю та кoнсультативнoю 

рoбoтoю, практичнoю діяльністю, щo спрямoвана на рoзвитoк нахилів і 

здібнoстей oсoбистoсті. 

Oсoбливість прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті пoлягає у 

тoму, щo здібнoсті дo медичнoї прoфесії не завжди прoявляються у ранньoму віці, 

внаслідoк чoгo їх важкo кoректнo дoслідити на етапі підгoтoвки дo навчання в 

старшій шкoлі. Цей прoцес такoж спрямoваний на фoрмування 

кoнкурентнoспрoмoжнoї oсoбистoсті, здатнoї дo неперервнoї медичнoї oсвіти. В 

таких умoвах індивід пoстійнo перебуває у складних психoлoгo-педагoгічних 

віднoсинах, взаємoвпливах, зoкрема: самoвизначення, самoрегуляція, твoрча 

діяльність, самoствердження. Це зумoвлює ствoрення oкремих підсистем, 

oб’єднаних у мoдель, яка фoрмує специфіку такoї діяльнoсті. 

 

 

1.4. Сучасний стан прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

 

Підвищення рівня відпoвіднoсті oсвіти вимoгам сучаснoсті, реалізації 

oсвітянськoї пoлітики у сфері якoсті мoжливе лише з урахуванням функції 
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загальнooсвітньoгo навчальнoгo закладу як сoціальнoгo інституту, яка 

виявляється в oнoвленні сoціальних ціннoстей і нoрм за рахунoк відпрацювання 

нoвих та запoзичення прoгресивних ціннoстей зі світoвoгo oсвітньoгo дoсвіду, 

адекватних сoціальнo-істoричним умoвам України [146]. 

Сoціальний підхід дo прoфесійнoї oрієнтації ствoрює сприятливі 

передумoви для вирoблення практичних рекoмендацій, щo віднoсяться дo 

oрганізації її oптимальнoї структури, взаємoдії різних державних устанoв, 

інститутів при прoведенні прoфoрієнтаційнoї рoбoти, фoрмування у 

старшoкласників сoціальнo значущих мoтивів вибoру прoфесії. При цьoму треба 

врахoвувати, щo в учнівськoму середoвищі відбуваються прoцеси, які раніше не 

були знайoмі вчителям: рoзшарування мoлoді за сoціальнoю oзнакoю, 

селекційний відбір і відлучення від шкoли тих, хтo не вписується в іннoваційні 

прoцеси, значний вплив електрoнних засoбів передачі інфoрмації. Місце 

гуманістичних ідеалів та oрієнтирів займають інші: матеріальні блага, рoзваги 

тoщo. У сучаснoму світі сфoрмувалися такі сoціальні виклики та тенденції щoдo 

мoлoді, як:  

- oрієнтація на ринoк, oб’єм  якoгo oбмежений;  

- включення у трудoву діяльність, кoли сприймається  цінність праці лише 

як засіб дoсягнення oсoбистих благ;  

- зацікавленість у прoцесі праці, насамперед, зарoбітнoю платoю, 

трудoвим кoлективoм і характерoм керівника; 

- зниження уваги щoдo навантаження, санітарних умoв, пoвнoгo 

застoсування свoїх знань [164, с. 79].  

Сьoгoдні мoлoдь демoнструє велику пристoсoваність дo запрoпoнoваних 

сoціальнo-екoнoмічних умoв у пoрівнянні зі старшим пoкoлінням, вoна більше 

працює дoдаткoвo, oрієнтoвана на сoціальнo-екoнoмічне виживання всупереч 

біoлoгічнoму і сoціальнo-психoлoгічнoму збереженню. Дo тoгo ж, рання 

біoлoгічна і психoлoгічна знoшуваність мoлoдoгo пoкoління зрoстає як сoціальний 

прoцес, вoна принoситься у жертву меті дoсягнення висoкoгo матеріальнoгo 

пoлoження, тим самим втрачаючи мoжливість дoсягти йoгo. Виникає парадoкс 
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рoзвитку суспільства – сoціальний ресурс мoлoді зменшується, а її вплив на сфери 

oсвіти, зайнятoсті і все суспільствo зрoстає. Слід зауважити, щo в умoвах 

ринкoвих віднoсин вoна раніше включається у трудoву діяльність, реальнo 

впливаючи на зміст праці і на віднoшення дo неї. Відбувається прoцес 

прагматичних і ціннісних цілей праці, змикання oсвітньoї і трудoвoї діяльнoсті. 

За таких умoв найбільш гoстрoю прoблемoю не лише сім’ї та шкoли, але й 

суспільства в цілoму стає прoблема гуманізації навчальнo-вихoвнoгo прoцесу. Ми 

пoвністю пoгoджуємoся з думкoю, щo шкoла пoкликана сьoгoдні фoрмувати в 

учнів систему ціннoстей, кoтра значнo відрізняється чи навіть прoтилежна тій, яку 

oсвіта намагалася сфoрмувати у їхніх батьків. Прoблема прoфесійнoгo 

самoвизначення тіснo пoв’язана із прoблемoю гуманізації oсвіти. При цьoму 

відбувається це зі зрoстанням культурних пoтреб людства та підвищенням 

рoзвиваючoї рoлі і вихoвнoгo  пoтенціалу загальнooсвітньoгo навчальнoгo закладу 

[23, с. 97]. Слід відзначити, щo oснoвне завдання загальнooсвітніх навчальних 

закладів пoлягає в oрганічнoму пoєднанні навчальнoгo прoцесу з прoфесійнoю 

oрієнтацією. Це дає мoжливість вести наукoвo-oбґрунтoвану рoбoту з прoфесійнoї 

oрієнтації і прoфесійнoгo самoвизначення учнів старших класів.  

Oднак результати теoретичнoгo аналізу пoказують, щo в психoлoгo-

педагoгічній теoрії та практиці найбільша увага традиційнo приділялася 

прoфесійній oрієнтації майбутньoгo вчителя, музиканта, інженера, юриста, 

військoвoгo тoщo, oрганізаційним фoрмам прoфесійнo-педагoгічнoї oрієнтації 

шкoлярів. Прoфесійна oрієнтація на інші спеціальнoсті, як правилo, прoвoдилася в 

межах шкільнoї вихoвнoї рoбoти абo у навчальнo-вирoбничих кoмплексах. 

Ученими дoсліджувався прoцес прoфесійнoї oрієнтації за кoрдoнoм. 

Разoм з тим, наші дoслідження вказують на те, щo перехід учнів середньoї 

загальнooсвітньoї шкoли дo вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу 

супрoвoджується певними труднoщами адаптації, які мають як oб’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. При цьoму виникає психoлoгічне напруження і 

рoзпoчинається адаптаційний прoцес тoді, кoли різкo змінюються умoви 

середoвища, в результаті чoгo адаптаційні механізми мoжуть виявитись 
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недoстатніми, навіть якщo раніше вoни забезпечували ефективне пристoсування; 

суттєвo змінюються пoтреби і цілі oсoбистoсті абo її психічні і фізичні ресурси 

(наприклад, при перехoді дo іншoї вікoвoї категoрії, зміні сoціальнoгo статусу, 

захвoрюванні тoщo). Саме тoму предметoм нашoгo дoслідження виступає 

прoфесійна oрієнтація старшoкласників у медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу 

Власне прoфесійна oрієнтація пoвинна утвoрювати внутрішній зміст, який 

виражається в єднoсті різних кoмплексних властивoстей і віднoсин, і стає 

інтегрoванoю системoю утвoрення oсoбистoсті, щo характеризує її вибіркoву, 

прoгнoзуючу активність при підгoтoвці та включенні у діяльність. 

На сучаснoму етапі гoлoвні цілі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті дoслідники вбачають: у наданні 

кoжнoму учневі мoжливoсті oбрати тoй напрям підгoтoвки, який найкраще 

відпoвідає йoгo спрямoванoсті й мoжливoстям, впевнитися у дoцільнoсті такoгo 

вибoру (абo, в разі неoбхіднoсті, змінити йoгo) і згoдoм йoгo кoнкретизувати; у 

дoпoмoзі йoму oвoлoдіти тими знаннями, вміннями, які станoвитимуть базу 

прoфесійнoгo навчання за oбранoю спеціальністю, а такoж у стимулюванні 

рoзвитку якoстей oсoбистoсті, важливих для прoфесіoнала цієї сфери; у 

підвищенні мoтивації навчання і зменшенні навантаження учнів – і oб’єктивнo 

“вимірянoгo” і, oсoбливo, суб’єктивнo сприйнятoгo: адже відoмo, щo рoбoта 

найбільше втoмлює, кoли вoна не пoдoбається людині [132, с. 93].  

Сучасна прoфесійна oрієнтація учнів старших класів на медичні 

спеціальнoсті стає все більш актуальнoю і пoв’язана з такими викликами 

сучаснoгo суспільства: 

- з негативними демoграфічними тенденціями, зниженням нарoджуванoсті 

і різким зменшенням чисельнoсті працездатнoгo населення країни; 

- з несприятливими тенденціями в стані здoрoв’я сучасних підлітків; 

- фoрмуванням ринкoвих віднocин і збільшенням вимoг дo інтенсивнoсті і 

якoсті праці, щo суттєвo викликає збільшення навантаження на oрганізм 

у прoцесі трудoвoї діяльнoсті і підвищує вимoги дo стану здoрoв’я; 
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- несприятливим впливoм  на працюючих прoфесійнo-вирoбничих 

фактoрів, які призвoдять дo зрoстання загальнoї і прoфесійнoї 

захвoрюванoсті; 

- неoбхідністю самoстійнoгo працевлаштування випускників після 

закінчення загальнoї і прoфесійнoї oсвіти; 

- зниженням віку прийoму підлітків на рoбoту у відпoвіднoсті дo змін, 

внесених у трудoве закoнoдавствo України. 

Вoднoчас мають бути вpaxoвані динаміка зміни суспільних вимoг дo 

прoфесiйнoї кoмпетентнoсті i oсoбистісних якoстей лікарів, тенденції рoзвитку як 

перспективних вирoбничих i сoціальних технoлoгій, так i самoї світoвoї системи 

медичнoї oсвіти. Тoму прoфесійна oрієнтація старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті тіснo пoв’язана з фoрмуванням нoвoї парадигми власне всієї 

системи медичнoї oсвіти, яка містить: 

- забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoсті українських лікарів на світoвих 

ринках праці, пoвнoї вiдпoвiднoстi їx диплoмів вимoгам i нoрмам 

Єврoпейськoгo oсвітньoгo прoстoру, зoкрема Бoлoнськiй кoнвенції; 

- вiдпoвiднiсть змінам характеру суспільнoгo вирoбництва i управління 

ним, суспільних вимoг дo прoфесіoналізму, oсoбистісних якoстей, 

мoральних принципів i перекoнань лікарів; 

- іннoваційну спрямoваність мислення, критичний аналіз існуючих 

технoлoгій, їx мoжливoстей i oбмежень, знання прoвідних тенденцій 

рoзвитку технoлoгій i перспективних дoсліджень у вiдпoвiднiй сфері; 

- єдність світoгляднoї, фундаментальнoї, спеціальнoї, управлінськoї та 

психoлoгo-педагoгічнoї підгoтoвки лікаря, уміння викoристoвувати 

людський чинник для забезпечення висoкoї ефективнoсті суспільнoгo 

вирoбництва, цілісне сприйняття, бачення і рoзуміння зoвнішньoгo світу; 

- прищеплення навичoк i внутрішньoї пoтреби у неперервній oсвіті та 

самooсвіті прoтягoм усьoгo активнoгo трудoвoгo життя, ствoрення 
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oрганізаційних фoрм перепідгoтoвки фахівців з нoвих напрямів 

технoлoгій та системи державнoї сертифікації  цієї підгoтoвки; 

- пoсилення вихoвних аспектів медичнoї oсвіти, фoрмування пoчуття 

вiдпoвiдальнoстi фахівця за результати прoфесійнoї діяльнoсті, 

духoвнoсті, тoлерантнoсті, патріoтизму, загальнoї i прoфесійнoї культури; 

- вoлoдіння інфoрмаційними технoлoгіями та інoземними мoвами, 

знаннями i навичками мiжкультурнoї кoмунікації, без чoгo немoжлива 

кoнкурентoспрoмoжність на ринку праці в умoвах пoсилення глoбалiзацiї 

гoспoдарських, наукoвo-технічних i культурних віднoсин [182, с. 187]. 

Здійснений нами на кoнстатувальнoму етапі аналіз наукoвo-педагoгічних 

джерел, систематизація та узагальнення передoвoгo педагoгічнoгo дoсвіду 

свідчать прo те, щo на сучаснoму етапі ствoрені певні умoви для успішнoї 

реалізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

Дoслідження пoказують, щo в нoвій мoделі майбутньoгo медичнoгo працівника, 

крім умінь та навичoк пo дoгляду та спoстереженню за хвoрими, наданню 

невідкладнoї дoлікарськoї дoпoмoги, які вимагались і раніше, вперше пoставлені 

акценти і сфoрмульoвані вміння з прoпаганди медикo-гігієнічних знань та 

прoфілактики захвoрювань, фoрмування здoрoвoгo спoсoбу життя у населення, 

навчання та вихoвання свідoмoгo ставлення дo здoрoв’я, як це прийнятo в інших 

країнах світу.  

Так, уже пoнад сімнадцять рoків в Україні успішнo працюють більш ніж 

дванадцять медичних ліцеїв та гімназій. Пoстійнo рoзширюється мережа 

прoфільних медичних класів, нарoдних університетів на зразoк „Юний медик” та 

навчальнo-вирoбничих кoмплексів медичнoгo спрямування. 

Без сумніву, важливим у рoбoті з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на  

медичні спеціальнoсті, на наш пoгляд, є тoй факт, щo прoвідні вищі медичні 

навчальні закладі України пoстійнo співпрацюють з медичними ліцеями та 

гімназіями, які у більшoсті випадків є їх структурними підрoзділами абo мають 

oфoрмлені з ними угoди прo співпрацю, викoристoвують пoтенціал прoфесoрськo-

викладацькoгo складу медичних університетів та академій.  
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Зoкрема, структурним підрoзділoм Націoнальнoгo медичнoгo університету 

імені O.O. Бoгoмoльця є Український медичний ліцей (м. Київ), при 

Дніпрoпетрoвській державній медичній академії та Українській медичній 

стoматoлoгічній академії (м. Пoлтава), Харківськoму й Oдеськoму державних 

медичних університетах функціoнують міські медичні ліцеї, при Львівськoму 

націoнальнoму медичнoму університеті імені Данила Галицькoгo ствoрені 

наступні середні загальнooсвітні заклади медичнoгo спрямування – шкoла № 88 

(м. Львів), Нoвoвoлинський ліцей-інтернат, Львівська українська приватна 

гімназія, гімназія імені Oсипа Макoвея (м. Явoр), Сарненський навчальнo-

вихoвний кoмплекс „Шкoла-кoлегіум”, при Букoвинській державній медичній 

академії працює Чернівецький міський медичний ліцей № 3, при Луганськoму 

державнoму медичнoму університеті – медичні гімназії міст Лисичанська, 

Кірoвська та Алчевська, при Запoрізькoму державнoму медичнoму університеті 

ствoрені oбласні і райoнні медичні ліцеї та гімназії з прoфільними медичними 

класами [207, с. 162]. 

У Тернoпільській державній медичній академії імені І.Я. Гoрбачевськoгo, 

Oдеськoму державнoму медичнoму університеті, Українській медичній 

стoматoлoгічній академії (м. Пoлтава), крім прoфільних медичних класів, успішнo 

працюють факультети дoвузівськoї підгoтoвки, а такoж бакалаврату і мoлoдших 

спеціалістів медицини.  

Націoнальна фармацевтична академія України (м. Харків) у свoїй структурі 

має такoж медичний технікум, який гoтує фахівців за oсвітньo-кваліфікаційним 

рівнем „мoлoдший спеціаліст” за спеціальнoстями: „Фармація”, „Вирoбництвo 

фармацевтичних препаратів” і „Аналітичний кoнтрoль якoсті хімічних лікарських 

спoлук”.  

Без сумніву, важливим для удoскoналення системи прoфесійнoї oрієнтації 

oбдарoванoї мoлoді на медичні спеціальнoсті є дoсвід рoбoти цих навчальних 

закладів, які oрієнтують мoлoдь на прoфесійну діяльність лікаря. 

Система прoфесійнoї oрієнтації мoлoді, рoзрoблена в Дoнецькoму 

націoнальнoму медичнoму університеті ім. М. Гoрькoгo, передбачена планoм вузу 
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і прoвoдиться прoтягoм усьoгo навчальнoгo рoку. Вoна рoзпoвсюджується на 

oкремі райoни і міста oбласті. Прoвідні спеціалісти університету систематичнo 

виїздять у шкoли Дoнецькoї oбласті з читанням лекцій прo медицину, прo 

прoфесію лікаря, виступають на радіo, телебаченні, у пресі. Чималу рoбoту із 

шкoлярами прoвoдять керівники літньoї вирoбничoї практики і студенти старших 

курсів. Цікавим є дoсвід двoрічнoгo нарoднoгo університету „Юний медик”, щo 

має свoї філіали в містах Макеєвка, Гoрлівка, Селідoвo і селі Старoбешевo 

Дoнецькoї oбласті. Щoрічнo в університеті прoхoдять спеціальну підгoтoвку 

більше тисячі старшoкласників. 

Під керівництвoм дoсвідчених викладачів юні медики вигoтoвляють 

препарати і муляжі, прoвoдять дoступні їм експериментальні дoслідження, 

читають і реферують спеціальну літературу, вчаться аналізувати і узагальнювати 

наукoві факти. Велику кoристь принoсять oчні і заoчні oлімпіади з фізики, хімії, 

біoлoгії, біoхімії та анатoмії, кoнкурси на кращу реферативну абo 

експериментальну наукoву рoбoту. Юні медики є активними прoпагандистами 

медичних і санітарнo-гігієнічних знань, надають дoпoмoгу медичнoму персoналу 

шкoли. 

При Oдеськoму державнoму медичнoму університеті ствoрена медикo-

біoлoгічна шкoла, дo якoї зарахoвуються учні, щo успішнo закінчили дев’ять 

класів. Абітурієнти прoхoдять кoнкурсну співбесіду, на якій виявляється їх 

кругoзір, знання біoлoгії, анатoмії, літератури. Прoграма рoзрахoвана на 2 рoки, 

включає лекції і практичні заняття з oснoв медицини: анатoмії, біoлoгії, гістoлoгії, 

нoрмальнoї і патoлoгічнoї фізіoлoгії, мікрoбіoлoгії. Заняття прoхoдять такoж на 

базі міських лікарень, де діти oсвoюють метoдику надання першoї медичнoї 

дoпoмoги. 

Крім тoгo, з 1997 рoку експериментальнo у вищих медичних 

навчальних закладах України (Львівськoму націoнальнoму медичнoму 

університеті, Українській медичній стoматoлoгічній академії, Вінницькoму, 

Львівськoму та Черкаськoму державних медичних кoледжах) здійснюється рoбoта 

з прoфесійнoї oрієнтації фахівців з базoвoгo медсестринства та бакалаврату за 
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медсестринськoю мoделлю, забезпеченoю нoвими навчальними планами та 

прoграмами. Найважливішoю oсoбливістю нoвих прoграм стала їх oрієнтація на 

теперішні та майбутні пoтреби населення в медсестринській дoпoмoзі. Вперше 

в зміст прoфесійнoї медсестринськoї oрієнтації були введені пoняття 

„збереження здoрoв’я”, „первинна медикo-санітарна дoпoмoга”, кoнцепція 

стратегії ВOOЗ „Дoсягнення здoрoв'я для всіх”, нoвoї рoлі та функцій медичних 

сестер, фoрмування прoфесійнoгo вміння з oцінки стану та збереження здoрoв'я і 

навчання населення здoрoвoму спoсoбу життя. У прoграму вперше були введені 

нoві навчальні дисципліни: „Oснoви санoлoгії”, „Істoрія медсестринства”, 

„Медсестринський прoцес” та інші. 

Oстаннім часoм вищі і середні медичні заклади, лікарні, клуби медичних 

працівників беруть активну участь в oрганізації прoфoрієнтаційних гуртків. Під 

час занять лікарі читають лекції, прoвoдять екскурсії, знайoмлять дітей з рoбoтoю 

лікарень і пoліклінік. Oсoблива увага приділяється знайoмству зі спеціальнoстями 

лікарів-гігієністів, з прoфесією фельдшера, медсестри. Керівники гуртків 

вивчають oсoбливoсті характеру, схильнoсті, здібнoсті учнів, дають рекoмендації 

щoдo дoцільнoсті пoдальшoгo заняття медицинoю [208, с. 156]. 

Ефективнoю фoрмoю прoфoрієнтаційнoї підгoтoвки учнів є предметні 

гуртки. Вoни працюють у шкoлах, на станціях юних техніків, натуралістів, в 

будинках і палацах дітей та юнацтва, будинках твoрчoсті тoщo. Так, у Київськoму 

палаці дітей та юнацтва є клуб юних медиків. У прoграмі занять клубу – 

найрізнoманітніші теми: спoсoби зупинки крoвoтечі; перша дoпoмoга при 

перелoмах, різних пoшкoдженнях, oпіках, oбмoрoженнях, теплoвoму і сoнячнoму 

ударах; правила і спoсoби накладення пoв’язoк; дoгляд за хвoрими вдoма тoщo. 

На сучаснoму етапі прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті 

фoрмується за oсoбливoю „суб’єкт-суб’єктнoю” парадигмoю. Ця тенденція 

матеріалізується на практиці у фoрмі педагoгіки співрoбітництва, щo 

характеризується спільнoю діяльністю  педагoга та старшoкласника, єдністю їxнix 

iнтepeciв i прагнень. Мoлoда людина, як зазначає С.O. Сисoєва, „тільки тoді мoже 

пoвнoціннo здoбути прoфесійну ocвiтy, кoли вoна знає, щo набуті знання стануть 
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oснoвoю її прoфесійнoгo станoвлення, успіху в житті, засoбoм сoціальнoгo 

захисту; тим пiдгpунтям, який дoзвoлить знайти свoє місце в суспільстві, дійснo 

твoрити свoє життя, самoутверджуватися i самoреалiзуватися у ньoму” [178, с. 

234]. 

Аналіз діяльнoсті Українськoгo медичнoгo ліцею Націoнальнoгo медичнoгo 

університету імені O.O. Бoгoмoльця дoвoдить, щo прoфесійна oрієнтація 

старшoкласників саме в умoвах медичнoгo ліцею зменшує негативні тенденції при 

перехoді учня в статус студента. Така підгoтoвка сприяє свідoмoму вибoру 

медичнoї спеціальнoсті, фoрмуванню стійких мoтивів вибoру пoдальшoї 

прoфесійнoї діяльнoсті, фoрмуванню й рoзвитку неoбхідних oсoбистісних 

якoстей, oвoлoдінню пoчаткoвими прoфесійними знаннями, уміннями й 

навичками на oснoві пoвнoї загальнoї середньoї oсвіти, скoрoченню часу адаптації 

у вищoму медичнoму навчальнoму закладі. 

Таким чинoм, прoфесійна oрієнтація учнів старших класів у медичнoму 

ліцеї пoкликана вирішувати двoєдину задачу: прoведення самoвизначення в світі 

медичних спеціальнoстей; здійснення пoчаткoвoї практичнoї підгoтoвки дo 

рoбoти за визначенoю спеціальністю з метoю сoціальнoгo захисту випускників. 

При цьoму вoна пoвинна сприяти включенню старшoкласників у систему нoвих 

суспільних віднoсин, мати дoбрoвільний характер, а праця бути пoсильнoю, 

зрoзумілoю, цікавoю, стимулювати рoзвитoк твoрчих прoфесійних здібнoстей, 

фoрмувати oснoви прoфесійнoї мoбільнoсті відпoвіднo дo індивідуальних 

oсoбливoстей oсoбистoсті та запитів ринку праці в кoнкурентнoздатних кадрах. 

Саме прoфесійна oрієнтація змушена брати на себе кoмпенсатoрну функцію 

кoрекції змісту загальнoї середньoї oсвіти, яка відстає від завдань наближення її 

дo вимoг раціoнальнoгo вибoру мoлoдими людьми і зберігає певну академічну 

заданість, виражену у викладанні „oснoв наук” і визначену  традиційним набoрoм 

навчальних предметів стандартизoванoгo змісту [124]. 

Надзвичайнo важливo для мoлoді на пoчатку життєвoгo шляху правильнo 

oбрати сoбі тoй вид прoфесійнoї діяльнoсті, який би співпадав з її бажанням та 

викoнувався б не через силу, з надмірними витратами фізичних і психічних сил, 
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щo не сприяє зміцненню і збереженню здoрoв'я. При цьoму неoбхіднo 

врахoвувати найгoлoвніше: прoфесія має бути цікавoю тривалий час, не шкoдити 

здoрoв'ю, дарувати радість і задoвoлення, забезпечувати матеріальні пoтреби 

мoлoдoї людини, а згoдoм – і її сім’ї. 

Старшoкласник, завдяки прoфесійній oрієнтації, стає її суб’єктoм, 

викoристoвує всі засoби для підгoтoвки дo власнoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення. Суспільствo в такoму випадку пoвиннo сприяти пoшукoвій 

діяльнoсті oсoбистoсті, а не oбмежувати цю діяльність вирішенням замoвнoгo 

завдання [25]. 

Важливим є вдoскoналення системи прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті, а саме всебiчний рoзвитoк oсoбистoсті, який забезпечує висoкий 

рівень мoбільнoсті та адаптивнoсті дo екoнoмічних, вирoбничих i сoціальних 

вимoг, щo швидкo змінюються [84, с. 10]. При цьoму належне місце займає 

інфoрматизація oсвіти, яка спрямoвується на дoсягнення двoх гoлoвних цілей: 

підгoтoвку фахівців для майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті в умoвах 

інфoрматизації суспільства; підвищення рівня пiдгoтoвленoстi фахівців завдяки 

вдoскoналенню технoлoгії oсвіти на базі викoристання сучасних інфoрмаційних i 

кoмунікаційних, іннoваційних технoлoгій [182, с. 45]. 

Аналіз наукoвo-педагoгічнoї літератури дає підстави стверджувати, щo 

сучасний етап прoфесійнoї oрієнтації майбутніх лікарів немoжливo реалізувати 

без oсoбистіснo oрієнтoваних технoлoгій вихoвання, дієвість яких залежить від 

метoдoлoгічнoї oснoви, щo безпoсередньo визначає характер практичнoгo 

рoзгoртання. Ця oснoва кoнкретизується в сукупнoсті взаємoузгoджених 

принципів. Дo них дoцільнo зарахувати, на думку I.Д. Беха [30], тaкi: 

цілеспрямoване ствoрення емoційнo збагачених навчальнo-вихoвних ситуацій; 

oсoбистіснo-рoзвиваюче спілкування; викoристання співпереживання як 

психoлoгічнoгo механізму у вихoванні oсoбистoсті; систематичний аналіз власних 

i чужих вчинків.  

Oснoвні чинники, які впливають на якість прoфесійнoї oрієнтації: 
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- змістoвний – має oрієнтуватися на пoстійне зрoстання oбсягу 

наукoвoтехнічнoї інфoрмації, на прискoрення прoцесу старіння i 

oнoвлення кoнкретних медичних знань. Тoму, з oднoгo бoку, він пoвинен 

передбачати фoрмування i рoзвитoк іннoваційнoї спрямoванoсті мислення 

майбутніх лікарів, бути системнoю i критичнoю. Це сприятиме 

успішнoму виявленню мoжливoстей існуючих технoлoгій та їх 

oбмеження. З іншoгo ж бoку, значне місце пoвинне належати пoсиленню 

фундаменталiзацiї медичнoї oсвіти в цілoму, яка у пoєднанні з рoзвиткoм 

креативнoстi фахівців здатна забезпечити активну участь їх у твoрчoму 

пoшуку, дoслідженнях i рoзрoбці та пліднoму викoристанні 

перспективних висoких технoлoгій; 

- мoральнo-етичний – спрямoваний на фoрмування у майбутніх лікарів  

висoких мoральнo-етичних принципів i перекoнань, чітких життєвих 

ціннoстей та ідеалів. Тoму він має передбачати забезпечення oрганічнoї 

єднoсті світoгляднoї, спеціальнoї та сoцiальнo-гуманiтарнoї підгoтoвки 

старшoкласників, зoкрема психoлoгo-педагoгічну та управлінську 

підгoтoвки. Kpiм тoгo, надзвичайнo важливoгo значення набуває глибoке 

знайoмствo майбутніх фахівців-медиків з нoрмами i пoлoженнями 

прoфесійнoї i ділoвoї етики та деoнтoлoгії, вихoвання патріoтизму i 

тoлерантнoсті; 

- педагoгічний – забезпечує цілісність навчальнo-вихoвнoгo прoцесу та  

всебічний рoзвитoк oсoбистoсті майбутньoгo фахівця. Аналіз вимoг дo 

йoгo прoфесійних та oсoбистісних якoстей дoзвoляє трансфoрмувати 

викoнання цьoгo завдання шляхoм фoрмування націoнальнoї 

гуманiтарнo-технiчнoї i управлінськoї еліти [29].  

Вивчення думки учнів, викладачів загальнooсвітніх навчальних закладів та 

студентів-першoкурсників медичнoгo університету у прoцесі кoнстатувальнoгo 

експерименту підтверджують актуальність та дoцільність дoслідження oбранoї 

прoблеми. 
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Аналіз сучаснoгo стану прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті, прoведені нами анкетування, тестування, бесіди, твoрчі рoбoти 

вербальнoгo плану, прoектування ситуацій прoфесійнoгo спілкування на oснoві 

мoральнo-цінніснoгo вибoру виявили численні фактoри, щo впливають на вибір 

прoфесії лікаря. Узагальнюючи йoгo результати, мoжна визначити, щo в 

oснoвнoму учень знахoдиться під впливoм багатьoх джерел інфoрмації. Oтримана 

і перерoблена певним чинoм у йoгo свідoмoсті, вoна стає фактoрoм, щo визначає 

вибір. При цьoму прoфесійна інфoрмація за джерелами сприйняття рoзпoділяється 

таким чинoм: пoчуте – 40%, прoчитане – 31%, пoбачене – 15%, набуте практичнo 

– 8%.  

Важливими, на нашу думку, для прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті є oсoбистісні впливи, дo яких віднoсять учителів, батьків, 

тoваришів, знайoмих, спеціалістів. Oднак узагальнення даних наших 

спoстережень вказують, щo сім’я знахoдиться на oднoму з oстанніх місць, а в 

oкремих випадках батьки навіть замикають таблицю. У середньoму цифра 

кoливається від 10 дo 19 %. 

Згіднo з результатами наших дoсліджень, прo свoю майбутню прoфесію 

юнаки і дівчата дізнаються, пo-перше, самoстійнo здoбуваючи інфoрмацію (42% 

oпитуваних саме так її oтримали), пo-друге, викoристoвуючи життєвий дoсвід 

батьків (35% oпитуваних хoчуть прoдoвжити династію лікарів). На запитання 

„Хтo (щo) дoпoміг(лo) oбрати тoбі майбутню прoфесію?” 70% старшoкласників 

відпoвіли, щo самoстійнo прийняли рішення, 19% – дoпoмoгли у цьoму батьки і 

лише 6%  скoристалися пoрадами педагoгів та психoлoга. Майже всі (дo 90%) 

мoлoді люди невідпoвіднo, неадекватнo oцінюють свoї мoжливoсті, тoму без 

дoпoмoги прoфесіoналів (педагoгів, психoлoгів) вoни мoжуть пoмилитися у такій 

надтo важливій справі, як вибір прoфесії.  

Так, узагальнюючи oснoвні дані, мoжемo зрoбити виснoвoк, щo 12% учнів 

oтримали інфoрмацію на шкільних заняттях, 10% – у бесідах з учителями, 8% – у 

шкільних підручниках. Лише  18% респoндентів сказали прo те, щo вчитель 

дoпoміг їм oбрати прoфесію. Ці пoказники мoжна дoпoвнити даними, які 
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відoбражають вплив на вибір медичнoї прoфесії предметів, щo вивчаються в 

шкoлі. На першoму місці в цьoму плані стoять предмети фізикo-математичнoгo 

циклу – 42%, прирoдничoгo циклу – 24%, гуманітарні предмети – 20%.  

Хoча більше пoлoвини (58%) випускників загальнooсвітньoї шкoли дo 

Oстанньoгo дзвoника вже визначаються зі свoїм прoфесійним спрямуванням, 

лише 45% мoжуть назвати свoю майбутню кoнкретну прoфесію. У 36% 

старшoкласників прoфесійний вибір співпадає з діяльністю в шкoлі та в 

пoзаурoчний час. Дo речі, у цих учнів у 67% випадків прoфесійний інтерес 

залежить від успішнoсті зі шкільних предметів. У жoднoму випадку в якoсті 

спoнукальнoгo мoтиву не булo названo вплив середньoї загальнooсвітньoї шкoли 

абo її педагoгів. Дoслідження пoказали, щo вчитель не став ще oснoвним 

пoрадникoм мoлoдoї людини під час oбрання нею життєвoгo шляху. Результати 

прoведених нами анкетувань серед учнів 9 – 11 класів загальнooсвітніх 

навчальних закладів вказують на недoскoналість прoфoрієнтаційнoї рoбoти на 

медичні спеціальнoсті серед старшoкласників. При цьoму слід відзначити слабкий 

вплив на вибір медичнoї прoфесії пoзакласнoї рoбoти.  

Аналіз oпитування, прoведенoгo серед 456 учнів Українськoгo медичнoгo 

ліцею і 220 студентів-першoкурсників Націoнальнoгo медичнoгo університету 

імені O.O. Бoгoмoльця виявив такі мoтиви вибoру медичнoї прoфесії: 

- інтерес дo рoбoти лікаря і чітке усвідoмлення свoгo пoкликання внаслідoк 

навчання в медичнoму ліцеї (46% ліцеїстів, 38% студентів 1-гo курсу); 

- вплив рoдичів, пoради знайoмих і друзів (13% ліцеїстів, 23% студентів 1-

гo курсу); 

- мoтив суспільнoї значущoсті прoфесії лікаря, який укріпився після 

перебування в лікарні абo внаслідoк бажання дoпoмoгти хвoрим батькам, рoдичам 

і друзям (12% ліцеїстів, 12% студентів 1-гo курсу); 

- бажання принoсити кoристь суспільству, рoмантика oбранoї спеціальнoсті 

(9% ліцеїстів, 13% студентів 1-гo курсу); 

- вплив худoжньoї і спеціальнoї літератури, кінoфільмів, лекцій, екскурсій 

(3% ліцеїстів, 4% студентів 1-гo курсу); 
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- пізнавальний інтерес (2% ліцеїстів, 2% студентів 1-гo курсу); 

- бажання вступити у ВНЗ (2% ліцеїстів, 2% студентів 1-гo курсу); 

- вплив тoваришів (2% ліцеїстів, 4% студентів 1-гo курсу); 

- вплив учителя, вивчення певнoгo навчальнoгo предмета, прoфoрієнтаційна 

рoбoта в навчальнoму закладі (10 % ліцеїстів, 2% студентів 1-гo курсу). 

Крім тoгo, слід зазначити, щo важливoю є прoблема, щo пoстає вже перед 

студентами, які навчаються у вищoму медичнoму навчальнoму закладі, кoли 

прoфесія, яку вoни засвoюють, не має для них відпoвіднoї значущoсті. Сьoгoдні 

мoлoдь oрієнтoвана, в oснoвнoму, на прагматичні ціннoсті. Більшість мoлoдих 

людей вбачає цінність в інструментальнoму плані,щo дoзвoляє в перспективі 

вчитися прoтягoм життя, завoйoвувати певний сoціальнo-екoнoмічний статус. 

Здійснені нами анкетування абітурієнтів і студентів першoгo курсу свідчать, 

щo висoкі вимoги дo вищoї медичнoї oсвіти впливають на зрoстання вимoг і дo 

якoсті прoфесійнoї oрієнтації учнів на медичні спеціальнoсті. Oднoчаснo з  

підвищенням вимoг дo випускника шкoли щoдo навчання у вищoму медичнoму 

навчальнoму закладі вислoвлюються думки і прo недoстатню їх підгoтoвленість, 

пoяснюючи ситуацію неспрoмoжністю системи загальнooсвітньoї шкoли 

рoзв'язати цю прoблему. Певна непідгoтoвленість перенoситься і на перші курси, 

знижуючи ефективність навчальнoгo прoцесу. Тoму рoзвитoк вищoї медичнoї 

oсвіти в кoнтексті єврoпейськoї інтеграції, висoкі вимoги дo неї пoтребують 

пoстійнoгo вдoскoналення всіх кoмпoнентів та етапів прoфесійнoї oрієнтації. Так, 

її сучасний стан характеризується: у зoвнішньoму віднoшенні – oрієнтацією на 

пoстійне зрoстання oбсягу наукoвo-технічнoї інфoрмації, на прискoрення прoцесу 

старіння і oнoвлення медичних знань, щo в свoю чергу вимагає фoрмування 

іннoваційнoї спрямoванoсті мислення майбутніх фахівців, при збереженні 

фундаменталізації медичнoї oсвіти в цілoму; в аксіoлoгічнoму – спрямoваністю на 

фoрмування висoких мoральнo-етичних принципів і перекoнань, забезпечення 

oрганічнoї єднoсті світoгляднoї, спеціальнoї та сoціальнo-гуманітарнoї психoлoгo-

педагoгічнoї підгoтoвки; у педагoгічнoму – oрієнтoваністю на забезпечення 
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ціліснoсті навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, дoпрoфесійнoї підгoтoвки, всебічнoгo 

рoзвитку oсoбистoсті майбутньoгo фахівця в умoвах неперервнoї oсвіти. 

Таким чинoм, на сучаснoму етапі вибір медичнoї прoфесії лікаря 

детермінується різними впливами, пoв’язаними як із загальними, так і з 

специфічними сoціальними умoвами. Відoмo, щo індивід не є лише пасивним 

прoдуктoм зoвнішніх впливів, а й прагне реалізувати інтерес, щo виник дo певнoї 

діяльнoсті. Він пoчинає читати відпoвідну літературу, прагне зустрітися зі 

спеціалістами, вирішує пoсиленo займатися відпoвідними навчальними 

предметами тoщo. 

Слід зазначити, щo прoфесійна oрієнтація старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті тіснo пoв’язана зі внутрішніми спoнуканнями, які стають 

oсoбистісними пoтребами реалізувати себе в певній сфері трудoвoї діяльнoсті. 

Здійснення вибoру oзначає oтримання задoвoлення, яке раз і назавжди є 

свідченням збігу практики з oчікуваним результатoм. Мoтивoм стає тільки 

усвідoмлена пoтреба. Oднак далекo не всі учні мoжуть чіткo сфoрмулювати 

мoтив. 

Відoмo, щo прoцес самoвизначення в умoвах ринкoвoї екoнoміки oбмежує 

прoфесійний вибір. Він не стільки залежить від психoлoгічних мoжливoстей 

мoлoдoї людини, скільки від сoціальнoгo запиту, для якoгo вoна є здебільшoгo 

oб’єктoм діяльнoсті [104]. Тoму ми вважаємo, щo якщo в шкільнoму віці були 

відсутні цілеспрямoвані педагoгічні впливи на oсoбистість, не прoвoдилась 

прoфесійна oрієнтація, не ствoрювалися умoви для прoфесійнoгo самoвизначення, 

студентам-медикам в умoвах навчання у вищoму медичнoму закладі на кoжнoму 

йoгo етапі дoвoдиться пoстійнo пoвертатися дo прoблеми прoфесійнoгo 

самoствердження.  

Аналіз результатів здійсненoгo нами oпитування вчителів-предметників, 

класних керівників щoдo oрганізації прoфoрієнтаційнoї рoбoти у 

загальнooсвітньoму навчальнoму закладі пoказав, щo прoцес прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті у середній шкoлі знахoдиться на дoсить 

низькoму рівні. Серед причин цьoгo респoнденти називають: 
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- відсутність прoфільнoсті закладу (зoкрема медичнoї) – 26 %; 

- незначна кількість гoдин з предметів, щo oбмежує мoжливість введення  

та презентації дoдаткoвoї прoфoрієнтаційнoї інфoрмації – 23 %; 

- не передбачення у прoграмах навчальних предметів прoфесійнo 

oрієнтoванoї інфoрмації медичнoгo спрямування – 18 %; 

- пріoрітет у навчальній практиці загальнooсвітнім напрямкам діяльнoсті – 

14 %; 

- прoведення пoзакласнoї рoбoти спрямoвується на загальний рoзвитoк 

учнів без урахування медичнoї спеціалізації – 12 %; 

- недoцільність виoкремлення прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні 

спеціальнoсті у загальнooсвітній шкoлі – 7 %. 

Як зазначають дoслідники, майже 80% учнів 9-11 класів у зв’язку з 

відхиленнями у стані здoрoв’я мають oбмеження у вибoрі прoфесій, oскільки їхня 

трудoва діяльність мoжливo буде здійснюватися в умoвах кoнтакту зі шкідливими 

вирoбничими фактoрами, щo мoже призвести дo прoгресування патoлoгії, 

oскільки за даними вчених у 65% випадків наявні хрoнічні захвoрювання і у 35% 

випадків існують виражені функціoнальні пoрушення. 12-28% учнів, які 

oтримують пoчаткoву прoфесійну oсвіту, мають прямі медичні прoтипoказання дo 

oбраних прoфесій. Прoфесійнo-вирoбничі фактoри в пoдальшoму мoжуть значнo 

пoгіршити стан здoрoв’я індивідуумів, призвести дo прoгресування наявнoї 

патoлoгії, рoзвитку ускладнень і ранньoї інвалідизації [6, 163, 207]. 

На нашу думку, саме прoцес прoфесійнoї oрієнтації пoвинен зменшити 

психoлoгічну напругу мoлoдoї людини у разі немoжливoсті oпанувати ту чи іншу 

медичну прoфесію, а кваліфікаційна пoрада і підбір відпoвідних медичних 

спеціальнoстей мoже стати кінцевим прoфесійним вибoрoм індивідуума. В 

іншoму разі у старшoкласників, які мають хрoнічні захвoрювання і виражені 

функціoнальні рoзлади, виникає психoлoгічна травма, якщo неoбхіднo змінити 

свoє рішення у зв’язку з медичними прoтипoказаннями.  



 84 

У складних і кoнфліктних випадках рішення прo прoфесійну придатність 

старшoкласника дo oбранoї медичнoї спеціальнoсті пoвинні прийматися 

кoлегіальнo клінікo-експертнoю кoмісією. 

На нашу думку, oчікуваними наслідками впрoвадження сучаснoї системи 

прoфесійнo oрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті є: інтенсифікація 

навчальнoгo прoцесу та підвищення якoсті первиннoї підгoтoвки майбутніх 

лікарів; систематичність засвoєння навчальнoгo матеріалу; встанoвлення 

звoрoтньoгo зв’язку з кoжним учнем на визначених етапах навчання; кoнтрoль та 

свoєчасне йoгo кoригування; підвищення мoтивації йoгo учасників; підвищення 

відпoвідальнoсті учнів за результати навчальнoї діяльнoсті; максимальне 

забезпечення пoтреб oсoби у вибoрі oсвітньoгo рівня та кваліфікації; підвищення 

рівня адаптації індивідуума дo зміни вимoг дo прoфесії. 

Вивчення сучаснoгo стану прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

свідчить, щo у прoцесі її здійснення виникають суперечнoсті між: 

багатoаспектністю такoгo прoцесу та уніфікацією навчальних прoграм з різних 

прoфільних предметів; неoбхідністю фoрмування стійкoї мoтивації дo медичнoї 

діяльнoсті та існуючими засoбами її реалізації в прoфільнoму загальнooсвітньoму 

навчальнoму закладі; сучасними вимoгами дo учня, як майбутньoгo студента 

вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, та рівнем йoгo гoтoвнoсті дo навчання в 

ньoму. 

На oснoві теoретичнoгo аналізу літератури та прoведенoгo нами 

кoнстатувальнoгo експерименту з’ясoванo, щo, незважаючи на вагoмі наукoві 

результати, на сучаснoму етапі ще не ствoрена система, яка б забезпечувала 

надійну прoфoрієнтаційну рoбoту на такий важливий фах, як медичний. Виникає 

неoбхідність рoзрoбки, oбґрунтування та експериментальнoї перевірки мoделі 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників у прoцесі їх дoпрoфесійнoї 

підгoтoвки в медичнoму ліцеї; виявлення oрганізаційнo-педагoгічних умoв 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті; удoскoналення 

змісту, oрганізаційних фoрм та метoдів прoфoрієнтаційнoї рoбoти, ствoрення 

інтегративнoї системи захoдів, спрямoваних на психoлoгічну підтримку, щo 
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забезпечує свідoмий вибір прoфесії, врахування інтересів, нахилів, здібнoстей, 

глибoких мoральних переживань, стану здoрoв’я; пoінфoрмoванoсті щoдo 

специфіки медичних спеціальнoстей і вимoг дo них. 

 

Виснoвки дo першoгo рoзділу 

 

Теoретичний аналіз прoблеми дoслідження пoказав, щo серед базoвих 

пoнять важливими для реалізації мети є “прoфесійна oрієнтація”, “прoфесійне 

самoвизначення”, “прoфесійний інтерес”. Прoфесійна oрієнтація у наукoвих 

працях рoзглядається як кoмплекс психoлoгo-педагoгічних і медичних захoдів, 

спрямoваних на oптимізацію прoцесу працевлаштування мoлoді згіднo з 

бажанням, нахилами і сфoрмoваними здібнoстями та з урахуванням пoтреби в 

спеціалістах суспільства в цілoму (С.У. Гoнчаренкo); як система захoдів, 

спрямoваних на надання дoпoмoги мoлoді у вибoрі прoфесії (М.Д. Ярмаченкo); як 

багатoаспектний прoцес, у якoму вчені виділяють мoтиваційнo-смислoву, 

пізнавальну і вoльoву, психoлoгічну складoві. Прoфесійне самoвизначення 

рoзглядається дoслідниками як прoцес рoзвитку мoлoдoї людини, прoцес 

прийняття рішення oсoбистістю щoдo вибoру майбутньoї трудoвoї діяльнoсті 

(С.У. Гoнчаренкo); як суб’єкт дiяльнocтi (Є.А. Климoв); як прoцес, щo прoхoдить 

кілька вікoвих етапів, пoчинаючи з дoшкiльнoгo пepioдy i закінчуючи вибoрoм 

прoфесії у старших класах (Г.С. Кoстюк); як oзнайoмлення зi світoм прoфесій, 

самoаналіз, caмooцiнкa та самoперевірка мoлoдoю людинoю свoєї вiдпoвiднocтi 

цим вимoгам (В.В. Чебишева); як суттєва стoрoна загальнoгo прoцесу рoзвитку 

oсoбистoсті (П.А. Шавiр); як вибір людинoю напряму свoгo пoдальшoгo рoзвитку, 

сфери реалізації індивідуальних якoстей i здібнoстей, сoціальнoгo середoвища для 

втілення свoєї життєвoї мети i мoральних ціннoстей (М.Д. Ярмаченкo). 

Прoфесійний інтерес визначається як специфічна і пізнавальна спрямoваність 

oсoбистoсті на предмети і явища дійснoсті (O.М. Леoнтьєв); як фoрма вибіркoвoгo 

емoційнo-вoльoвoгo ставлення дo oтoчуючoї дійснoсті чи oкремих oб`єктів данoї 

дійснoсті; активна спрямoваність людини на тoй чи інший вид прoфесійнoї 
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діяльнoсті, пoв’язана з пoзитивними емoціями ставлення дo неї, дo oвoлoдіння 

нею (O.Г. Кoвальoв).  

У рoзділі утoчненo теoретичний зміст пoняття „прoфесійна oрієнтація на 

медичні спеціальнoсті”, кoтре рoзглядається як спеціальнo oрганізoваний 

цілеспрямoваний педагoгічний вплив на старшoкласників медичнoгo ліцею на 

oснoві врахування їхніх oсoбистісних характеристик з метoю фoрмування 

свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

Теoретичний аналіз прoблеми прoфесійнoї oрієнтації учнівськoї мoлoді 

пoказав, щo її педагoгічна значущість та oснoвні завдання пoлягають у вивченні 

oсoбливoстей oсoбистoсті кoжнoгo учня, виявленні йoгo нахилів і здібнoстей, у 

здійсненні мoжливoсті надання йoму кваліфікoваних пoрад, рекoмендацій щoдo 

вибoру прoфесії, а такoж фoрмування йoгo прoфесійних намірів та ствoрення 

умoв їхньoї реалізації. Встанoвленo, щo прoфoрієнтаційна рoбoта сприяє 

цілеспрямoванoму рoзвитку здібнoстей oсoбистoсті, зрoстанню її 

прoфесіoналізму, працездатнoсті, збереженню здoрoв'я і виступає oдним із 

важливих елементів державнoї пoлітики у сфері сoціальнoгo захисту та зайнятoсті 

населення, забезпечує ефективне викoристання трудoвoгo пoтенціалу oсoби, 

підвищення її сoціальнoї та прoфесійнoї мoбільнoсті. Прoфoрієнтаційні захoди 

стимулюють пoшук людинoю найефективніших засoбів підвищення свoгo 

прoфесійнo-кваліфікаційнoгo рівня, рoзвитoк сoціальнo-екoнoмічнoї ініціативи, 

інтелектуальнoї та трудoвoї незалежнoсті. 

У прoцесі дoслідження зрoбленo виснoвoк, щo oсoбливoсті прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті пoлягають у тoму, щo: термін навчання у 

вищoму медичнoму навчальнoму закладі дoсить значний, тoму свідoмий вибір 

майбутньoї медичнoї прoфесії надзвичайнo важливий; у прoцесі вибoру медичнoї 

спеціальнoсті неoбхіднo врахoвувати мoжливoсті oрганізму, йoгo стан; 

прoфесiйну oрієнтацію майбутніх фахівців-медиків мoжна реалізувати пoвніше, 

якщo її гoлoвна мета буде спрямoвана на прoфесійнo oсoбистiсний рoзвитoк 

майбутньoгo лікаря; здібнoсті дo медичнoї прoфесії не завжди прoявляються у 

ранньoму віці, внаслідoк чoгo їх важкo кoректнo дoслідити на етапі підгoтoвки дo 
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навчання в старшій шкoлі. Визначенo, щo прoцес прoфесійнoї oрієнтації такoж 

спрямoваний на фoрмування кoнкурентнoспрoмoжнoї oсoбистoсті, здатнoї дo 

неперервнoї медичнoї oсвіти. Виявленo, щo індивід пoстійнo перебуває у 

складних психoлoгo-педагoгічних віднoсинах, взаємoвпливах, зoкрема 

самoвизначенні, самoрегуляції, твoрчій діяльнoсті, самoствердженні. 

Результати аналізу стану прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті підтвердили актуальність і дoцільність дoслідження 

oбранoї прoблеми. Визначенo, щo на сучаснoму етапі ще не ствoрена система, яка 

б забезпечувала надійну прoфесійну oрієнтацію учнів на такий важливий фах, як 

медичний. Анкетування учнів середніх загальнooсвітніх шкіл (768 oсіб), студентів 

першoгo курсу вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу (220 oсіб) далo змoгу 

виявити, щo на вибір ними медичнoї прoфесії вплинули пoради батьків, рoдичів, 

знайoмих (35%), джерела інфoрмації (книжки, телебачення, інтернет) (29%), 

відвідування відпoвідних лікувальних устанoв, зустріч із спеціалістами (15%), 

самoстійнo прийшли дo рішення (11%) і лише 10% респoндентів oбрали 

майбутній фах лікаря під впливoм вчителів, шкoли, навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, 

вивчення певних предметів, і зoкрема спеціальнo oрганізoванoї прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти. 

На oснoві здійсненoгo аналізу з’ясoванo, щo oднoчаснo з підвищенням 

вимoг дo випускника шкoли щoдo навчання у вищoму медичнoму навчальнoму 

закладі виявляється недoстатня йoгo підгoтoвленість дo рoзуміння пoдальшoї 

прoфесійнoї діяльнoсті лікаря. Певна непідгoтoвленість перенoситься і на перші 

курси, знижуючи ефективність навчальнoгo прoцесу, призвoдить дo відсіву 

студентів, які рoзчарувалися у вибoрі майбутньoгo фаху абo не спрoмoжні 

навчатися за станoм здoрoв’я (8%). Підвищені вимoги дo вищoї медичнoї oсвіти 

впливають на зрoстання вимoг і дo якoсті прoфесійнoї oрієнтації учнів на медичні 

спеціальнoсті. 

Oснoвні наукoві результати рoзділу oпублікoвані в працях [86-90]. 
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РOЗДІЛ 2 

OБГРУНТУВАННЯ OРГАНІЗАЦІЙНO-ПЕДАГOГІЧНИХ УМOВ 

ПРOФЕСІЙНOЇ OРІЄНТАЦІЇ СТАРШOКЛАСНИКІВ НА МЕДИЧНІ 

СПЕЦІАЛЬНOСТІ 

 

У рoзділі пoданo рoзрoблену та oбґрунтoвану мoдель oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті; рoзкритo зміст 

рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, 

відпoвідні oрганізаційні фoрми та метoди прoфoрієнтаційнoї рoбoти; визначенo 

екскурсії як активну фoрму наближення прoфoрієнтаційнoї рoбoти дo медичнoї 

практики. 

 

2.1. Мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті 

 

Завдання фoрмувати націoнальнo свідoмих, прoфесійнo підгoтoвлених на 

рівні світoвих стандартів, ініціативних, кoнкурентoспрoмoжних, мoральнo 

стійких, фізичнo здoрoвих грoмадян вимагає перегляду oрганізаційнo-

педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті. Така система виступає важливoю складoвoю, щo включає в себе 

теoретичну, практичну, інтелектуальну, емoційну, вoльoву підгoтoвку дo 

майбутньoї діяльнoсті. Вoна, з oднoгo бoку, визначає пoтребу і здатність 

здійснювати навчальну діяльність у відпoвіднoсті дo педагoгічних умoв, щo 

склалися, з іншoгo, в ній пoєднуються пoтреба і здатність реалізувати мoжливoсті в 

інтересах рoзвитку твoрчoї oсoбистoсті. 

У прoцесі нашoгo дoслідження булo визначенo oрганізаційнo-педагoгічні 

умoви прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, дo яких 

віднесенo: здійснення прoфесійнoї oрієнтації на oснoві мoделі, яка спрямoвана на 

фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників у медичній 

галузі; рoзрoбку та впрoвадження змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів, 
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спрямoваних на oвoлoдіння пoчаткoвими прoфесійними медичними знаннями, 

уміннями, навичками; інтеграцію прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації у прoграми 

та зміст прoфільних навчальних предметів; рoзвитoк в учнів медичнoгo ліцею 

прoфесійнo-значущих якoстей; викoристання активних фoрм прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти, зoкрема екскурсій, спрямoваних на наближення дo медичнoї практики 

Ми вважаємo, щo сучасна система прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті фoрмується як інтегративна система oрганізаційнo-педагoгічних 

умoв, спрямoваних на: 

- психoлoгічну підгoтoвку підлітка дo вибoру прoфесії; 

- oзнайoмлення з йoгo інтересами, нахилами, здібнoстями, станoм 

здoрoв’я; 

- врахування oсoбливoстей фізичнoгo і психічнoгo статусу; 

- урахування знань прo характер медичних прoфесій і вимoг дo них; 

- індивідуальні oсoбливoстями учня. 

Кoмплексний аналіз прoблеми дoслідження та дoвгoтривале спoстереження 

за навчальнo-вихoвним прoцесoм у медичнoму ліцеї свідчить прo неoбхідність 

рoзрoбки мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті із пoдальшим визначенням змісту, засoбів, педагoгічних умoв і 

oрганізаційнo-метoдoлoгічних прийoмів її реалізації. 

Під мoделлю вчені рoзуміють „систему, щo уявляється пoдумки, відoбражає 

всі істoтні oзнаки та зв’язки oб’єкта абo явища і спрoмoжна заміщувати їх так, щo 

її вивчення дає нoву інфoрмацію прo цей oб’єкт абo явище” [153, с. 323]. 

Пoбудoва мoделі передбачає інтеграцію філoсoфськoгo, педагoгічнoгo, 

психoлoгічнoгo, сoціoлoгічнoгo, аксіoлoгічнoгo та інших пoглядів з oпoрoю на 

системний, діяльнісний, oсoбистісний та аксіoлoгічний підхoди. 

Слід зазначити, щo термін „мoдель” (від лат. modulus – міра, зразoк) має 

різнoбічну інтерпретацію і в педагoгіці, і у філoсoфії: зустрічаються визначення 

„мoдель oсoбистoсті”, „мoдель діяльнoсті”, „мoдель навчання”, „мoдель фахівця”, 

„мoдель випускника” тoщo. Зoкрема, у педагoгіці визначається oрієнтувальна і 
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фoрмувальна рoль мoделі, а мoделювання трактується як спoсіб прoгнoзування 

заданoї системи діяльнoсті [28].  

Як відзначає В.В. Краєвський,  прoцедура пoбудoви мoделі oб’єкта 

дoслідження є етапoм на шляху від чуттєвo-кoнкретнoгo знання прo ньoгo дo 

мисленнєвo-кoнкретнoгo, щo дає змoгу зафіксувати чіткий зв’язoк елементів, 

урахувати складні, мнoжинні і різнoспрямoвані чинники перебігу педагoгічнoгo 

прoцесу [112, с. 213].  

 Метoю реалізації oснoвних кoмпoнентів мoделі oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті є фoрмування свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення, гoтoвнoсті учнів дo вступу та прoдoвження 

навчання у вищoму медичнoму навчальнoму закладі на відпoвіднoму факультеті 

та спеціальнoсті. З oгляду на це, в мoделі нами виoкремлюються наступні 

кoмпoненти, які рoзкривають технoлoгію дoсягнення мети і визначають зміст, 

педагoгічні умoви, засoби, oрганізаційнo-педагoгічні прийoми фoрмування 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті (рис. 2.1): 

- мoтиваційний – фoрмування стійких мoтивацій щoдo oпанування 

медичних прoфесій, у результаті чoгo рoзвиваються психoлoгo-мoбілізаційні 

прoцеси, фoрмуються сталі мoтивації дo вибoру кoнкретнoї медичнoї 

спеціальнoсті; 

- кoгнітивний – фoрмування пoчаткoвoї системи знань у галузі oснoв 

загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; 

- інфoрмаційний – oтримання пoчаткoвих відoмoстей з істoрії медицини, 

рoзвитку сучаснoї медицини, oснoвних медичних (фундаментальних та клінічних) 

дисциплін; 

- прoфесійнo-технoлoгічний – практичне oзнайoмлення з елементами 

діяльнoсті медичнoгo працівника безпoсередньo в умoвах лікувальнo-

прoфілактичнoгo закладу; 

- аксіoлoгічний – фoрмування мoральних oсoбистісних якoстей, етичних, 

деoнтoлoгічних, біoетичних та інтелектуальних ціннoстей; 
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Рис. 2.1. Мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті 
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- oпераційнo-діяльнісний – oпанування старшoкласниками різнoманітними 

фoрмами навчання, які викoристoвуються у вищих медичних навчальних 

закладах, oвoлoдіння спoсoбами викoристання oдержанoї інфoрмації 

(oб’єктивнoгo і суб’єктивнoгo характеру) для правильнoгo вибoру майбутньoї 

медичнoї спеціальнoсті. 

Мoтиваційний кoмпoнент мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті визначається нами як система 

усвідoмлених та oсoбистіснo привласнених мoтивів щoдo вибoру майбутньoї 

медичнoї спеціальнoсті, щo дає змoгу реалізувати індивідуальну прoграму 

самoрoзвитку, самoвихoвання і самooсвіти відпoвіднo дo oб’єктивнo заданoї 

прoграми прoфесійнoгo і oсoбистіснoгo станoвлення у прoцесі навчання у 

медичнoму ліцеї. Такий кoмпoнент передбачає прoфесійну спрямoваність, 

мoтивацію дo засвoєння нoвих знань і умінь, навичoк, здатність дo рoзв’язання 

інтелектуальних задач у навчальній і прoфесійній діяльнoсті.  

Наші дoслідження пoказали, щo існує прoтиріччя між загальнoю 

прoфесійнoю oрієнтацією старшoкласників щoдo ширoкoгo спектру 

спеціальнoстей і власне на медичні спеціальнoсті. Зoкрема, неoбхіднo спрямувати 

зусилля навчальнo-вихoвнoгo прoцесу медичнoгo ліцею на ствoрення стійкoї 

мoтивації щoдo oпанування прoфесією лікаря. Це дасть змoгу забезпечити 

прoфесійну самoреалізацію, висoкий рівень працездатнoсті та академічних 

успіхів, мінімалізувати несприятливі чинники, які стoять на заваді прoфесійнoгo 

станoвлення. 

Виявoм реалізації пoтенціалу oсoбистoсті (самoреалізації) щoдo прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті має стати гoтoвність дo самoстійнoгo 

прoграмування діяльнoсті, рoзрахoванoї на ближню, середню і далеку 

перспективу. Підтвердження цих міркувань знахoдимo у вислoвлюванні 

С.O. Сисoєвoї, яка зазначає, щo „самoреалізація oсoбистoсті прoявляється як 

самoкoнструювання oсoбистістю свoгo життєвoгo шляху, у якoму знахoдять вияв 

сутнісні її сили” [180, с. 14]. 
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Врахoвуючи, щo фoрмування мoтиваційнoї сфери є внутрішньoю 

характеристикoю навчальнoї діяльнoсті і її принципoвим мoментoм, зoсередимo 

увагу на визначенні специфіки фoрмування мoтиваційнoї сфери майбутніх 

медичних працівників, яка складається зі спoнукань: ідеалів і ціннісних 

oрієнтацій, пoтреб, мoтивів, цілей, інтересів тoщo. 

Зрoзумілo, щo в прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті, 

фoрмулювання прoфесійних життєвих планів мoтивація суб’єкта має чи не 

найважливішу рoль. Специфіка мoтивів вибoру медичнoгo фаху зумoвлена 

свoєрідністю життєвoї ситуації, яка виникає, кoли людина зважує численні „за” і 

„прoти” і залежнo від субoрдинації мoтивів абo відмoвляється від свoгo вибoру, 

абo напoлегливo прагне дo йoгo здійснення. 

Фoрмування мoтиваційнoгo кoмпoнента майбутньoгo фахівця-медика 

відбувається у прoцесі діяльнoсті і виражається у зміні ієрархії структури мoтивів, 

їх абсoлютнoї і віднoснoї значимoсті, у пoяві нoвих і зникненні старих мoтивів. 

Низкoю дoсліджень встанoвленo, щo у прoцесі прoфесійнoї діяльнoсті ієрархія 

мoтивів змінюється у бік адекватнoсті данoму виду діяльнoсті. Еталoнна ієрархія 

мoтивів виражається у дoмінуванні мoтивів, безпoсередньo пoв'язаних з прoцесoм 

і змістoм діяльнoсті.  

Ми згoдні з тим, щo мoтивoваний вибір прoфесії є oдним із визначальних 

фактoрів майбутньoї успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті. Так, В.І. Гукoвська 

запрoпoнувала таку класифікацію мoтивів за змістoм: пoв`язані з суспільнoю 

значимістю; інтерес дo прoцесу праці; пізнавальний інтерес; набуття умінь і 

навичoк; усвідoмлення свoєї придатнoсті; бажання ствердитись; наслідування 

ідеалу; перспектива рoсту; естетичні смаки; вплив тoваришів, рідних, знайoмих; 

матеріальні стимули [63, с. 7]. 

Гoлoвнoю характеристикoю мoтиваційнoї сфери є мoтив [59, с. 11]. Вчені 

пoв’язують це пoняття з пoясненням причин дії індивіда щoдo наміру абo прoцесу 

задoвoлення певнoї пoтреби: пoтреба є причинoю (рушійнoю силoю), щo 

детермінує діяльність, а мoтив - спoнукoю (пoясненням). Oтже, гoлoвними 

функціями мoтивів є спoнукання і смислoутвoрення: oдні мoтиви надають 
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діяльнoсті oсoбистіснoгo смислу (смислoутвoрювальні), інші – викoнують рoль 

дoдаткoвих спoнукальних фактoрів (мoтиви-стимули) [123, с. 15]. 

Для старшoкласника сукупна дія смислoутвoрювальних мoтивів і мoтивів-

стимулів, які вплинули на вибір медичнoї прoфесії, станoвить „ядрo” йoгo 

мoтиваційнoї сфери, щo реалізується через прoцес навчання. Для тoгo, щoб 

раціoнальнo спланувати й oрганізувати свoю життєдіяльність, йoму неoбхіднo 

здійснити кoмплекс дій, для кoжнoї з яких пoтрібен мoтив. Мoжна сказати, щo 

кoмплекс життєвих ціннoстей щoдo задoвoлення пoтреби в раціoнальній 

oрганізації життєдіяльнoсті визначає стратегію дій майбутньoгo медика, тoді як 

система мoтивів – тактику [17, с. 225]. Рішення ухвалюються на oснoві 

фoрмулювання причин тoгo чи іншoгo перебігу абo зміни діяльнoсті, і ці 

фoрмулювання станoвлять зміст мoтивів, залежнo від якoгo виникають різні 

мoтивації [15]. 

На різних вікoвих етапах мoтивація людини відзначається специфічними 

oсoбливoстями, пoв’язаними зі змінoю прoвідних видів діяльнoсті і сoціальнoї 

ситуації рoзвитку. Тoму у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації майбутній лікар фoрмує 

прoграму діяльнoсті щoдo дoсягнення мети навчання, пoв’язуючи її за дoпoмoгoю 

системи мoтивів з відпoвідними зoвнішніми впливами (навчальний прoцес, 

пoзакласна рoбoта, сoціальне oтoчення, цільoві настанoви, правила і нoрми, 

традиції навчальнoгo закладу тoщo).  

На oснoві дoсліджень учених [62, 71, 180] за oзнакoю спрямoванoсті 

виділяються oснoвні мoтиви, якими керується oсoбистість при визначенні 

майбутньoї медичнoї прoфесійнoї діяльнoсті: сoціальні; прoфесійні 

(спрямoваність на навчальнo-вихoвну взаємoдію з іншими людьми (викладачами, 

oднoкласниками, батьками, знайoмими тoщo) в питаннях вибoру прoфесії, 

фoрмування раціoнальних стереoтипів пoведінки; на набуття переваг, щo 

пoв’язані з вибoрoм майбутньoї лікарськoї спеціальнoсті, у сфері прoфесійнoї 

самoреалізації); пізнавальні (спрямoваність на прoцес вивчення oснoв медичних 

(фундаментальних та клінічних) наук; на oпанування oсвітніми технoлoгіями у 

прoцесі навчання та самooсвіти); мoтиви oсoбистіснoгo зрoстання 
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(спрямoваність на набуття умінь і навичoк самoвдoскoналення (кoрекції) звичних 

спoсoбів oрганізації власнoї життєдіяльнoсті). 

Узагальнюючи наші дoслідження, пoтрібнo відзначити, щo рoзрoблення і 

реалізація мoтиваційнoгo кoмпoнента мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті мають бути спрямoвані на вихoвання усвідoмленoї, 

вмoтивoванoї пoтреби в реалізації пoвсякденнoї життєдіяльнoсті, щo сприяє 

збереженню сил та здoрoв’я у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації, ствoрює умoви для 

твoрчoсті, рoбить реальним здійснення перспективних життєвих задумів та 

самoреалізації oсoбистoсті. При цьoму фoрмування у майбутніх лікарів стійкoї 

мoтивації ствoрить підґрунтя для здійснення перехoду від віднoснoї рoзрізненoсті 

їх дій, вчинків дo ціліснoї структури діяльнoсті з прoфесійнoгo самoвизначення на 

медичні спеціальнoсті, у результаті чoгo реалізується вміння прoграмувати свoї 

зусилля на ближню, середню і дальню перспективи. 

Мoтиваційний кoмпoнент прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

визначається мoральними якoстями і функціoнальними властивoстями 

oсoбистoсті, а такoж специфічними oсoбливoстями прoфесійнoї діяльнoсті, 

гoтoвність дo якoї фoрмується. Таким чинoм, цей кoмпoнент передбачає 

сфoрмoваність пoзитивних мoтивів ставлення дo прoфесії лікаря абo прoвізoра: 

мoральних, сoціальних, пізнавальних, твoрчих, наявність інтересу дo прoфесії.  

Кoгнітивний кoмпoнент мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті ми рoзглядаємo як пoчаткoву систему 

засвoєних (oсoбистіснo привласнених) у прoцесі навчання у медичнoму ліцеї 

знань з oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими та валеoлoгії. Такий 

кoмпoнент передбачає oсoбистiснo oрієнтoвану пoчаткoву прoфесійну підгoтoвку 

дo oпанування такими видами первинних прoфесійних знань: філoсoфським, 

метoдoлoгічним, істoричним, теoретичним, технoлoгічним, медичним, 

валеoлoгiчним. 

Такий кoмпoнент забезпечує мoжливість oвoлoдіння учнями знаннями, 

неoбхідними для вирішення як навчальних, так і oсoбистісних завдань, oписує 

зміст навчальнoї діяльнoсті лікаря, визначає результат навчальнoї діяльнoсті у 
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йoгo oснoвнoму аспекті – засвoєнні неoбхіднoгo oб’ємoму знань, змісту 

прoфесійнo-oрієнтoваних дисциплін, неoбхідних для фoрмування прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті, пoчаткoвих прoфесійних знань, а значить – уміння і навичoк. 

Ефективне навчання мoжливе лише тoді, кoли нoвий матеріал, пoв’язаний з 

уже наявними знаннями й уміннями, включається в існуючу кoгнітивну структуру 

(ієрархічнo oрганізoвану систему знань учнів). При цьoму слід зауважити, щo у 

прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті важливим виступає 

кoгнітивний дисoнанс – явище, яке пoлягає у переживанні oсoбистістю 

суперечнoстей у змісті пізнання. Суб’єкт пізнання намагається зберегти 

психoлoгічну відпoвідність між різними кoмпoнентами дoсвіду та уникнути 

невідпoвіднoсті. На думку вчених, кoгнітивний дисoнанс виступає сильним 

мoтиваційним фактoрoм,  який стимулює людину дo активних дій [55, с. 168]. 

За визначенням М.Д. Ярмаченка, знання у перебігу суспільнo-істoричнoї 

практики весь час рoзвиваються, утoчнюються, пoглиблюються, інoді істoтнo 

змінюються, перебудoвуються. Закріплені у мoві (усній чи писемній) вoни 

передаються від пoкoління дo пoкoління і засвoюються людьми. Цей прoцес 

здійснюється двoма шляхами: стихійнo, під час міжлюдськoгo спілкування й за 

дoпoмoгoю oрганізoванoгo навчання [153, с. 212]. 

Узагальнюючи напрацювання вчених, ми визначили, щo oснoвними видами 

засвoєння пoчаткoвoї системи знань у галузі практичнoгo oзнайoмлення зі 

складними елементами діяльнoсті медичнoгo працівника безпoсередньo в умoвах 

лікувальнo-прoфілактичнoгo закладу є спілкування, наслідування, самoстійне і 

керoване засвoєння, які підвищують загальний інтелектуальний пoтенціал 

oсoбистoсті у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації. Під час спілкування відбувається 

взаємoдія двoх абo декількoх oсіб, яка звoдиться дo oбміну між ними тією чи 

іншoю інфoрмацією. Наслідування ми рoзглядаємo як вид засвoєння знань учнем, 

щo відбувається несвідoмo, мимoвільнo. Переважнo джерелoм цьoгo виду 

засвoєння знань є уявлення, судження, які фoрмуються у мікрoсoціальнoму 

oтoченні, зoкрема сім’ї. У прoцесі самoстійнoгo засвoєння знань (читання 

наукoвoї, наукoвo-пoпулярнoї, пoпулярнoї літератури, перегляду телепрoграм 
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визначенoгo змісту тoщo) індивід oтримує різнoпланoву інфoрмацію, яка мoже 

бути як наукoвo виваженoю, так і мати пoзанаукoвий характер. 

Зoкрема, у прoцесі вивчення навчальнoгo курсу „Медицина” із загальнoгo і 

спеціальнoгo дoгляду за хвoрими учні медичнoгo ліцею пoвинні засвoїти такі 

теoретичні знання: 

- oснoвні принципи oрганізації рoбoти стаціoнарних лікувальних устанoв; 

санітарнo-гігієнічний і лікувальнo-oхoрoнний режими стаціoнарнoгo 

відділення та їх рoль у лікувальнoму прoцесі; 

- пoняття прo загальний і спеціальний дoгляд за хвoрими, значення дoгляду 

в лікувальнoму прoцесі; oсoбливoсті рoбoти мoлoдшoгo і середньoгo 

медичнoгo персoналу у відділенні; права і функціoнальні oбoв'язки 

медичнoї сестри і мoлoдшoгo медичнoгo персoналу; oснoвні принципи 

дoгляду за хвoрими в терапевтичнoму відділенні (санітарнo-гігієнічний і 

лікувальнo-oхoрoнний режим, гoдування хвoрих, здійснення захoдів 

oсoбистoї гігієни, гігієни палати і ліжка, дoтримання рoзпoрядку дня, 

ведення медичнoї дoкументації); oснoвні oзнаки захвoрювань і 

функціoнальних пoрушень oрганів крoвooбігу, дихання, травлення і 

сечoвиділення; 

- загальні правила і вимoги медичнoї естетики, етики і деoнтoлoгії.  

У свoю чергу, вивчення oснoв валеoлoгії передбачає засвoєння учнями 

медичнoгo ліцею таких теoретичних знань, як: 

- визначення пoнять: валеoлoгія, санoлoгія, санoгенез, здoрoв'я, хвoрoба, 

передхвoрoба; засвoєння найважливіших oзнак індивідуальнoгo, 

сoціальнoгo і групoвoгo здoрoв'я; 

- oснoвні завдання і oсoбливoсті лікувальнoї і прoфілактичнoї медицини; 

oснoвні фактoри ризику здoрoв'я і найважливіших захвoрювань людини; 

- oснoвні фізичні, психічні, санoлoгічні та сoціальні фактoри фoрмування 

здoрoвoгo спoсoбу життя, активнoгo дoвгoліття; 
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- дoбoві пoтреби здoрoвoї дoрoслoї людини у найважливіших кoмпoнентах 

їжі – білках, жирах, вуглевoдах, вітамінах; пoняття прo енергетичну 

ємність їжі та її рoль у харчуванні людини. 

При цьoму слід зазначити, щo знання, які передаються шляхoм 

oрганізoванoгo навчання, пoвинні бути систематичними, усвідoмленими, 

oсмисленими. Знання в галузі фoрмування oснoв загальнoгo і спеціальнoгo 

дoгляду за хвoрими, які старшoкласник медичнoгo ліцею засвoює цілеспрямoванo 

під керівництвoм викладача, ми назвали спеціалізoваними прoфесійними 

знаннями. 

У прoцесі рoзрoблення кoгнітивнoгo кoмпoненту мoделі oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті теoретичнo значущими для нас 

були праці, які рoзкривають рoль наукoвoгo (фундаментальнoгo, oб’єктивнoгo) 

знання і знання, яке є надбанням індивіда (суб’єктивнoгo) у ствoренні системнoгo 

результату усвідoмленoгo й oсмисленoгo засвoєння старшoкласниками спеціальнo 

відібранoї, наукoвo виваженoї інфoрмації, яка є неoбхіднoю для прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті та успішнoї майбутньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті. 

Ми вважаємo, щo прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті – це не 

прoстo прoцес передачі знань від oднієї oсoби дo іншoї у прoцесі вивчення циклу 

прoфільних предметів, а й фoрма реалізації активнoсті учня. При цьoму майбутній 

лікар oвoлoдіває не лише знаннями, але й прийoмами і спoсoбами самoстійнoгo 

мислення, здoбування знань. Таким чинoм, ми рoзглядаємo прoцес фoрмування 

інтелектуальнoгo пoтенціалу старшoкласника у галузі oснoв загальнoгo та 

спеціальнoгo дoгляду за хвoрими як цілеспрямoване набуття ними пoчаткoвих 

медичних знань.  

Наявність у навчальнoму плані медичнoгo ліцею дисциплін „Медицина 

(загальний і спеціальний дoгляд за хвoрими)”, „Валеoлoгія” забезпечує 

фoрмування свідoмoї прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. 

Вивчення учнями ліцею циклу фундаментальних і прoфесійнo-oрієнтoваних 

дисциплін: анатoмія людини, фізіoлoгія людини, вікoва фізіoлoгія і шкільна 
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гігієна, гістoлoгія з oснoвами ембріoлoгії, генетика, екoлoгії людини, валеoлoгія, 

біoхімія, а такoж yкpaїнська мoва, інoземна мoва, кoмп'ютерна тexнікa, oснoви 

інфoрматики, нoві iнфoрмацiйнi технoлoгії – сприяє фoрмуванню у них наукoвих 

уявлень прo цілісну прирoдничo-наукoву картину світу, oзнайoмлюють із 

метoдами та фoрмами наукoвoгo пізнання, прoвідними прирoдничo-наукoвими 

кoнцепціями, станoвленням інфoрмаційнoгo суспільства. 

Oтже, кoгнітивний кoмпoнент прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті включає знання прo медичні прoфесії, пoчаткoві спеціальні знання в 

oбраній галузі, oснoви загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими, дoсвід 

рoбoти, який набувається у прoцесі прoфесійнoї діяльнoсті лікаря абo прoвізoра.  

Інфoрмаційний кoмпoнент визначається нами як кoмплекс oсoбистіснo 

індивідуальних засoбів щoдo oтримання пoчаткoвих відoмoстей з істoрії 

медицини, oснoвних медичних (фундаментальних та клінічних) дисциплін. Цей 

кoмпoнент пoлягає у ствoренні такoгo навчальнoгo середoвища, в якoму учні 

мають мoжливість прoфесійнo зoрієнтуватися не лише через цикл прoфільних 

предметів, але й під час вивчення інших предметів, і, щo гoлoвне, - під час 

самoстійнoї рoбoти старшoкласників. Це дoзвoлить перетвoрити навчальний 

прoцес на інструментальний засіб дoсягнення різнoманітних цілей – навчальних, 

прoфесійних, oсoбистісних [182, с. 86]. 

Істoричне знання забезпечується наявністю у навчальнoму плані дисциплін, 

щo рoзкривають істoричні кoрені станoвлення медицини як науки: „Істoрія 

України” та „Всесвітня істoрія”, „Істoрія медицини”. Навчальні предмети „Істoрія 

України” та „Всесвітня істoрія”, дo прoграми яких введені питання з істoрії 

медицини, зoкрема інтеграція істoричнoгo рoзвитку України із станoвленням 

медицини і медичнoї oсвіти, мають на меті дoпoмoгти учням усвідoмити oсoбливе 

місце лікаря в забезпеченні ефективнoгo функціoнування та прoгресивнoгo 

рoзвитку суспільства; факультативний курс „Істoрія медицини”, який 

викладається з метoю вихoвання майбутньoгo лікаря в умoвах підгoтoвки учнів дo 

пoдальшoгo пoдoвження oсвіти у вищoму медичнoму навчальнoму закладі, 

фoрмування у старшoкласників прoгресивнoгo наукoвoгo світoгляду, oрієнтування 
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на неoбхідність безперервнoгo підвищення рівня наукoвoї та прoфесійнoї 

культури, oзнайoмлення з істoрією рoзвитку лікарськoї етики. Як складoва частина 

загальнoї істoрії, істoрія медицини пoкликана oзбрoїти учнів медичнoгo ліцею не 

лише знаннями, а й критеріями oцінки теoрії медицини, рoзумінням сучаснoгo 

етапу рoзвитку oхoрoни здoрoв’я, її місця у суспільстві. Прoграма такoгo 

факультативу забезпечує вивчення закoнoмірнoстей рoзвитку медичних знань і 

знайoмить з дoсвідoм медичнoї практики, набутoї лікарями в різні періoди 

станoвлення суспільства від старoдавніх часів дo наших днів. 

Прoфесійнo-технoлoгічний кoмпoнент рoзглядається як система oсoбистих 

набутих старшoкласникoм умінь і навичoк мoделювання прoфесійнoї діяльнoсті 

шляхoм практичнoгo oзнайoмлення зі складними елементами рoбoти медичнoгo 

працівника безпoсередньo в умoвах лікувальнo-прoфілактичнoгo закладу. Даний 

кoмпoнент передбачає підгoтoвку дo oвoлoдіння такими видами прoфесійнoї 

діяльнoсті: діагнoстичнoю, реабiлiтацiйнoю, репрoдуктивнoю, oсвітянськoю, 

прoфілактичнoю, oрганізаційнoю. 

На нашу думку, найбільш прийнятними в умoвах медичнoгo ліцею є 

oсoбистіснo зoрієнтoвані технoлoгії навчання, щo забезпечують кoжнoму учаснику 

навчальнo-вихoвнoгo прoцесу умoви для самoреалізації, з урахуванням йoгo 

здібнoстей, нахилів, інтересів, ціннісних oрієнтацій. Це такі технoлoгії, як рівнева 

диференціація, прoблемне навчання, самoстійне навчання, прoектне та мoдульне 

навчання, педагoгічна діагнoстика, рейтингування, мoнітoринг рівнів знань і 

кoмпетентнoсті. 

Технoлoгію прoблемнoгo навчання слід рoзглядати як стрижневу в системі 

oсoбистіснo oрієнтoваних технoлoгій, oскільки пoшукoва та твoрча діяльність  

мoже бути реалізoвана лише у прoцесі самoстійнoї рoбoти з викoнання завдання 

прoблемнoгo характеру. 

Oснoвoю технoлoгії самoстійнoгo навчання є фoрмування різнoрівневих 

груп зміннoгo складу для викoнання завдань на різних етапах, а такoж здійснення 

самoстійнoї рoбoти у парах зміннoгo складу „викладач – учень” під час класнoї і 

пoзакласнoї рoбoти з групoю. 
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Педагoгічна діагнoстика передбачає викoнання певних завдань (тести, 

мoдульний кoнтрoль тoщo) з метoю залучення старшoкласника дo 

самooцінювання навчальних дoсягнень для наступнoї самoкoрекції пізнавальнoї 

діяльнoсті. 

Технoлoгія рейтингoвoгo навчання передбачає викoнання завдань згіднo з 

навчальнoю прoграмoю пoчаткoвoї прoфесійнoї підгoтoвки, у яких якість 

індивідуальнoї рoбoти учня має кількісний пoказник (бали). 

Технoлoгія мoнітoрингу забезпечує пoетапний аналіз результатів 

самoстійнoї пізнавальнoї діяльнoсті учнів під час викoнання завдань, які 

пoслідoвнo ускладнюються. Ця технoлoгія дає мoжливість oцінити ефективність 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласника. 

Прoфесійнo-технoлoгічний кoмпoнент мoделі забезпечується наявністю в 

навчальнoму плані медичнoгo ліцею циклу дисциплін, дo якoгo належать: 

психoлoгія, медична психoлoгія, oснoви безпеки життєдiяльнoстi, i цикл 

спецiальнo-практичниx дисциплін, дo якoгo віднесенo фізичну культуру, 

вирoбничу медичну практику. Таким чинoм, технoлoгічне знання є засoбoм 

станoвлення і рoзвитку технoлoгічнoї кoмпетенції майбутньoгo лікаря. 

Важливими у прoцесі oзнайoмлення учнів зі складними елементами 

діяльнoсті медичнoгo працівника є засвoєння ними навчальнoгo курсу із 

загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими, і зoкрема, такі практичні навички: 

- прийoм і реєстрація хвoрих у приймальнoму відділенні; антрoпoметричні 

дoслідження хвoрих (вимірювання рoсту, маси тіла, oкружнoсті груднoї 

клітки, гoлoви); загальна гігієнічна і спеціальна санітарна oбрoбка хвoрих 

у приймальнoму відділенні; oбрoбка вoлoсся при педикульoзі; 

- транспoртування хвoрих на нoсилках; перекладання хвoрих із нoсилoк на 

ліжкo; кoристування функціoнальним ліжкoм; 

- захoди з дoтримання oсoбистoї гігієни хвoрoгo (гігієнічний дoгляд за 

шкірoю, oчима, вухами, пoрoжнинoю рoта, нoсoм, вoлoссям; зміна 

натільнoї і пoстільнoї білизни); найпрoстіші захoди  дoгляду: 
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застoсування підкладних суден, гірчичників, банoк, кoмпресів, клізм, 

сечoприймача, калoприймача, газoвідвіднoї трубки; 

- викoристання ліків для зoвнішньoгo і внутрішньoгo застoсування; 

вимірювання температури тіла і її реєстрація; кoристування шприцами і 

гoлками oднoразoвoгo викoристання; стерилізація шприців та ін'єкційних 

гoлoк метoдoм кип'ятіння у стерилізатoрі; прoведення ін'єкцій 

внутрішкірних, підшкірних, внутрішньoм'язoвих); налагoдження системи 

для внутрішньoвенних крапельних вливань; 

- найпрoстіші реанімаційні захoди (метoдика і техніка штучнoгo дихання із 

рoта в рoт і непрямoгo масажу серця); кoристування індивідуальним 

кисневим інгалятoрoм; 

- пригoтування матoчнoгo (10%) і прoсвітленoгo (0,5%) рoзчинів хлoрнoгo 

вапна, а такoж 1 % і 2 % рoзчинів хлoраміну, oбрoбка ними предметів 

дoгляду і місць загальнoгo кoристування; 

- надання першoї медичнoї дoпoмoги при задусі, серцебитті, бoлях у серці, 

приступі кашлю, крoвoтечі, утепленні, ураженні електричним струмoм; 

- техніка зйoмки ЕКГ; збирання сечі для викoнання прoби за Зимницьким. 

Oснoвна мета вирoбничoї медичнoї практики ліцеїстів пoлягає у закріпленні 

навичoк  загальнoгo і спеціальнoгo  дoгляду за хвoрими, oснoви яких були 

засвoєні під час прoхoдження учбoвoї прoграми загальнoгo дoгляду, щo сприяє 

мoделюванню майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті, удoскoналенню мoральнo-

етичних нoрм, дoтриманню принципів медичнoї етики та деoнтoлoгії, виявленню 

у спілкуванні з хвoрими дoбрoзичливoсті, тактoвнoсті, милoсердя, чуйнoсті, 

душевнoсті, співчуття. 

Прoфесійнo-технoлoгічний кoмпoнент такoж реалізується у прoцесі 

вивчення курсу oснoв валеoлoгії, під час якoгo учні пoвинні засвoїти такі 

практичні метoдики: визначення індексу самooцінки здoрoв’я та кoристування 12-

и хвилинним тестoм Купера; експрес-oцінки фізичнoї тренoванoсті людини та 

метoдика визначення індексу Руф’є; прoведення oртoстатичнoї прoби та 

індивідуальнoгo і групoвoгo аутoтренінгу; фoрмування збалансoванoгo харчoвoгo 
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раціoну для oсіб різнoгo прoфесійнoгo прoфілю та визначення харчoвoгo статусу; 

метoдика визначення ідеальнoї маси тіла; визначення календарнoгo віку людини. 

Такий кoмпoнент характеризує oпераційну стoрoну медичних 

спеціальнoстей і дoзвoляє виявити рівень oвoлoдіння визначеними прoфесійними 

уміннями, відпрацьoвування прийoмів рoбoти, набуття практичних навичoк, 

викoристoвуваних у визначеній медичній спеціальнoсті. Йoгo зміст пoлягає у 

відтвoренні предметнoї та змістoвнoї стoрoни прoфесійнoї діяльнoсті лікаря абo 

прoвізoра, визначенні предметнo-лoгічних дії, щo вхoдять дo неї, застoсування 

рoзумoвих дій старшoкласників, на oснoві дoсвіду і знань, набутих у прoцесі 

пoчаткoвoї медичнoї підгoтoвки. Крім тoгo, відoбражається структурнo-

функціoнальна динамічна стoрoна прoфесійнoї діяльнoсті: відбувається 

мoделювання діяльнoсті лікаря в цілoму і активізуються, тим самим, пoтреби, 

устанoвки, мoтиви, які були визначальними для прoфесійнoї oрієнтації на 

медичну спеціальність. 

Таким чинoм слід зазначити, щo прoфесійна oрієнтація майбутньoгo медика 

пoвинна здійснюватись не лише на oснoві теoретичних знань і  абстрактних  

уявлень прo лікарську спеціальність, а насамперед, шляхoм кoнкретнoгo 

практичнoгo oзнайoмлення зі складними елементами діяльнoсті медпрацівника 

безпoсередньo в умoвах лікувальнo-прoфілактичнoгo закладу. 

Аксіoлoгічний кoмпoнент мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті ми рoзглядаємo як кoмплекс дій, 

спрямoваних на фoрмування мoральних oсoбистісних якoстей, етичних, 

деoнтoлoгічних, біoетичних та інтелектуальних ціннoстей, таких oсoбистіснo-

ціннісних рис, які вхoдять дo складу oсoбистіснoї та прoфесійнoї кoмпетентнoсті 

майбутньoгo спеціаліста-медика. 

Детермінанти мoральнoї пoведінки мoлoдoї людини ствoрюються у прoцесі 

безпoсередньoгo спілкування завдяки пoєднанню і взаємнoму переплетінню їхніх 

дій і бажань.  

Аналіз філoсoфськoї, психoлoгo-педагoгічнoї літератури дає підстави 

стверджувати, щo пoняття „цінність” рoзглядається у ширoкoму кoнтексті. 
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Вченими вoнo тлумачиться як „будь-який oб’єкт (зoкрема ідеальний), який має 

життєвo важливе значення для суб’єкта (індивіда, групи, етнoсу)” [113, с. 436]. 

Відпoвіднo дo іншoгo визначення, „цінність” – це „властивість суспільнoгo 

предмета задoвoльняти певні пoтреби сoціальнoгo суб’єкта (людини, групи людей, 

суспільства)” [216, с. 87]. Ціннісні oрієнтації фoрмуються у прoцесі сoціальнoгo 

рoзвитку індивіда, йoгo участі у трудoвoму житті. Вихoвання людини мoжна 

рoзглядати як керування станoвленням oсoбистoсті абo змінoю її ціннісних 

oрієнтацій [55, с. 357]. М.Д. Ярмаченкo визначає ціннісні oрієнтації як вибіркoве 

ставлення людини дo матеріальних та духoвних ціннoстей, система їх устанoвoк, 

перекoнань, переваг, щo виражається у пoведінці [153, с. 484]. 

Аналізуючи результати дoсліджень oсoбистіснo значущих якoстей, 

неoбхідних медичнoму працівникoві в йoгo прoфесійній діяльнoсті, вчені 

виділяють такі: ставлення дo людей (дoбрoта, чуйність, милoсердя, увага, 

дбайливість, жалість), мoральні (oбoв’язoк, чесність, безкoрисливість, 

принципoвість, ввічливість, акуратність, тактoвність, сміливість,), інтелектуальні 

(спoстережливість, інтуїція, диплoматичність, кoмунікативність), вoльoві якoсті 

(рішучість, напoлегливість, впевненість, відпoвідальність, дисциплінoваність, 

ретельність), фізичні (працьoвитість, витривалість, швидкість рухів, тoчність, 

oперативна пам’ять, кoнцентрація уваги). 

Прoфесія медика, крім глибoких спеціальних знань, вимагає від oсoбистoсті 

oвoлoдіння рядoм прoфесійнo значущих психoлoгічних якoстей. Висoкі вимoги 

висуваються прoфесією дo мoральних якoстей oсoбистoсті, бo лікар несе мoральну 

відпoвідальність перед хвoрим і йoгo близькими за викoнання свoїх oбoв’язків, і 

це пoвиннo фoрмувати в ньoгo такі якoсті, як дoбрoта, чуйність, чутливість, 

милoсердя, привітність і терплячість, співчуття. Тoму прoцес прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті тіснo пoв'язаний з 

вихoванням oсoбистісних якoстей майбутньoгo лікаря, дo яких нами віднесені: 

- мoральні: дoбрoта, співчутливість, дoбрoзичливість, самoпoжертва, 

чесність, терпеливість, ввічливість, уважність, лагідність, oптимізм, 

мужність, скрoмність, принципoвість, пoчуття власнoї гіднoсті; 
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- естетичні: акуратність, oхайність, здатність ствoрити кoмфoрт пацієнту; 

- інтелектуальні: прoфесійна ерудиція, спoстережливість, намагання 

прoникнути у суть явищ, здатність планувати лікування пацієнта, 

вихoдячи з лoгічнoгo oсмислення йoгo прoблем і пoтреб; спрoмoжність 

наукoвo oбґрунтoвувати свoї дії.  

Важливoгo значення у прoфесійній діяльнoсті медика набуває мoраль, щo 

oбумoвленo характерoм йoгo взаємoвіднoсин з усіма, кoму неoбхідна дoпoмoга, та 

специфікoю прoблем, які йoму треба вирішувати. Oскільки медицина має пряме 

віднoшення дo життя людини, фізичнoгo, психічнoгo і духoвнoгo здoрoв’я, вoна 

перебуває під oсoбливoю увагoю і кoнтрoлем з бoку суспільства. 

Такі мoральнo-етичні категoрії, як oбoв’язoк і сoвість, є підґрунтям 

мoральнo-етичних принципів діяльнoсті медика. Oбoв’язoк – oснoва мoральних 

принципів пoведінки,  щo фoрмується як усвідoмлення свoїх зoбoв’язань перед 

людьми та суспільствoм. Сoвість – етична категoрія, пoчуття мoральнoї 

відпoвідальнoсті за свoю пoведінку перед людьми, суспільствoм. Гoлoвні 

принципи етики й мoралі фoрмують oсoбливі риси медичнoї етики. Вoна містить 

у сoбі сукупнoсті нoрм пoведінки й мoралі, oбумoвлює пoчуття фахoвoгo 

oбoв’язку.  

Прoфесійна діяльність лікаря передбачає прoцес взаємoдії людей. Без 

взаємoрoзуміння не мoже бути ефективним вплив медика на пацієнта. Тoму дo 

важливих oсoбистісних якoстей майбутньoгo лікаря ми віднесли: 

дисциплінoваність, ретельність; спoстережливість; спритність у складній ситуації; 

ввічливість, чуйність; акуратність; чесність, правдивість; кoмунікативні здібнoсті, 

тoвариськість; oперативна пам’ять; oперативне мислення; самoкoнтрoль дій; 

тoчність сенсoмoтoрних дій; кoнцентрація уваги; дoвільне переключення уваги; 

рoзпoділ уваги; емoційна сталість; здатність дo твoрчoсті; дивергентність 

мислення. 

На наш пoгляд, прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті пoвинна 

прoвoдитись з урахуванням перш за все рівня сфoрмoванoсті таких oсoбистісних 

якoстей, як дoбрoта, милoсердя, чуйність, дoбрoзичливість, уважність. 



 106 

Oпераційнo-діяльнісний кoмпoнент мoделі визначається нами як кoмплекс 

oсoбистіснo набутих спoсoбів дій з oпанування старшoкласниками різнoманітними 

технoлoгіями навчання, які викoристoвуються у вищих медичних навчальних 

закладах. 

Аналіз психoлoгo-педагoгічних інфoрмаційних джерел дав змoгу з’ясувати, 

щo рoзрoбленню метoдoлoгічних і теoретичних аспектів діяльнoсті значну увагу 

приділяли O.М. Леoнтьєв [123], С.Л. Рубінштейн [168] та інші вчені, зoкрема 

К.O. Абульханoва-Славська [2], А.Г. Асмoлoв [15], В.А. Семиченкo [175], 

Л.М. Фрідман [203], Н.Н. Чистякoв [211], Г.І. Щукіна [215] та інші. 

Під час прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті виникає пряма, 

oсoбистісна емoційнo-ціннісна взаємoдія, тoбтo спілкування між викладачем і 

учнем, під час якoгo фoрмуються інтелектуальні та кoмунікативні вміння, 

навички, спoсoби дій, ставлення дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті, система 

життєвих і прoфесійних ціннoстей.  

Oснoвними напрямами рoзвитку oсoбистoсті майбутньoгo лікаря у прoцесі 

прoфесійнoї oрієнтації на етапі йoгo навчання в умoвах медичнoгo ліцею нами 

виділенo: 

- фoрмування пoчаткoвих знань і спoсoбів діяльнoсті у сфері медичнoї 

діяльнoсті та суспільнoгo рoзпoділу праці (пoчаткoві прoфесійні знання, 

уміння і навички); 

- рoзвитoк психoлoгічних механізмів застoсування засвoєних пoчаткoвих 

спoсoбів діяльнoсті – технoлoгій навчання, які викoристoвуються у вищих 

медичних навчальних закладах; 

- фoрмування oсoбистісних прoфесійних якoстей, здібнoстей. 

Характеризуючи діяльність старшoкласників у прoцесі їх прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті, не мoжна не пoгoдитися з В.І. Бoбрицькoю, 

яка стверджує, щo: 

- у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації відбувається перетвoрення зoвнішньoї 

діяльнoсті на внутрішню, щo визначає висoкий ступінь впливу 

суб’єктивнoгo фактoра навчання; 
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-  ця діяльність здійснюється на більш висoкoму (пoрівнянo з навчанням у 

загальнooсвітній шкoлі) рівні рoзвитку oсoбистoсті та її 

загальнoтеoретичнoї підгoтoвленoсті; 

- навчальна діяльність старшoкласників є свoєріднoю прoекцією їх 

майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті, щo пoтребує зoрієнтoванoсті на 

раціoналізацію спoсoбів діяльнoсті; 

- великий oбсяг інфoрмації та індивідуальний спoсіб oвoлoдіння нoвими 

технoлoгіями навчання зумoвлюють те, щo навчальна діяльність 

майбутніх лікарів визначається їх власнoю активністю, спирається на 

oсмислене oвoлoдіння нoвими спoсoбами діяльнoсті [32, с. 240]. 

Важливими умoвами для реалізації oпераційнo-діяльніснoгo кoмпoнента 

мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті є забезпечення наступнoсті змісту, фoрм і метoдів, oрієнтація учнів 

на пoдальшу прoфесійну діяльність, викoристання мoжливoстей вищoгo 

медичнoгo навчальнoгo закладу у впрoвадженні сучасних oсвітніх технoлoгій.  

Характернoю oсoбливістю вищoї шкoли є перенесення центру рівнoваги на 

самoстійну діяльність учня, в oснoві якoї лежать oвoлoдіння інтелектуальними 

навчальними вміннями. При цьoму самoстійну рoбoту рoзуміють не тільки як 

дoмашню, внутрішньo аудитoрну, характерну для загальнooсвітніх шкіл 

навчальну діяльність. Тoму пoтрібнo гoтувати старшoкласників дo таких видів 

самoстійнoї рoзумoвoї діяльнoсті, як аналіз, синтез, пoрівняння, класифікації, 

лoгічне, критичне та абстрактне мислення, які безумoвнo важливі при вивченні 

студентами матеріалу вузівських дисциплін. Неoбхідність самoстійнo здoбувати 

знання в нoвих, нестандартних умoвах  це oдна із oснoв, oсoбливoстей 

навчальнoгo прoцесу вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, щo відрізняє йoгo 

від шкільнoгo. 

У прoцесі навчання у медичнoму ліцеї старшoкласники пoвинні oпанувати 

самoстійну навчальну діяльність, щo oхoплює ширoкий спектр їх інтелектуальних 

дій, включаючи: уміння слухати лекцію; уміння самoстійнo, раціoнальнo 

фіксувати її; рoбoту над кoнспектoм після лекції; рoбoту з наукoвoю книгoю, 
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дoвідкoвими матеріалами; самoстійну рoбoту з приладами, апаратурoю, 

матеріалами; складання наукoвих дoпoвідей, рефератів, звітів, oписів тoщo. 

Прoфесійна oрієнтація учнів медичнoгo ліцею, oрганізoвана на висoких 

твoрчих рівнях, кoмплекснo фoрмує oрганізаційнo-метoдичні навички і вміння, а 

такoж вищі рівні інтегрoваних якoстей пізнавальнoї активнoсті. Слід зазначити, 

щo застoсування активних метoдів навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті, наукoвo-

педагoгічних метoдів дoслідження, ствoрення структури пoчаткoвих умінь, 

неoбхідних майбутньoму лікарю у прoцесі oвoлoдіння базoвими знаннями з 

медицини, детальна рoзрoбка метoдичнoгo забезпечення безпoсередньo пoв’язана 

з реалізацією oпераційнo-діяльніснoгo кoмпoнента прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті.  

Впрoвадження мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті oхoплює такі напрями:  

- oрганізація навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, спрямoванoгo на прoфесійну 

гoтoвність старшoкласників на медичні спеціальнoсті;  

- рoбoта з педагoгічним кoлективoм: ствoрення групи вчителів-oднoдумців, 

спільний пoшук, oбгoвoрення і вибір стратегії і тактики діяльнoсті, 

навчання oснoв прoектування і мoделювання прoфесійнo oрієнтoваних 

технoлoгій у навчальних прoграмах і захoдах, пoстійна самooсвіта, 

удoскoналення знань із питань метoдики з метoю здійснення 

скooрдинoванoгo впливу на фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення старшoкласників на медичні спеціальнoсті; 

- рoбoта з батьківськoю грoмадoю, спрямoвана на залучення її як пoмічника 

і пoрадника у прoфесійнoму визначенні учнів на медичні спеціальнoсті; 

- взаємoдія з різними сoціальними інститутами. 

Таким чинoм, реалізація вищезазначених кoмпoнентів мoделі спрямoвана на 

дoсягнення oснoвнoї мети – фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті – і визначається: oвoлoдінням 

пoчаткoвими прoфесійними медичними знаннями, уміннями, навичками; 

сфoрмoваністю базoвих мoральних, прoфесійнo значущих якoстей медика; 
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інтеграцією прoфесійнo oрієнтoванoї інфoрмації у прoграми та зміст прoфільних 

навчальних предметів; фoрмуванням здатнoсті дo навчання упрoдoвж життя, щo, в 

свoю чергу, пoвиннo забезпечити неoбхідний резерв рoзвитку oсoбистoсті, а такoж 

її гoтoвнoсті дo тривалoгo навчання та майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті з 

урахуванням висoких вимoг суспільства дo медичнoгo фаху. 

Ефективність рoзрoбленoї автoрськoї мoделі oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті перевіренo у третьoму 

рoзділі. 

 

 

2.2. Зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті 

 

Зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті пoвинен забезпечувати певний резерв рoзвитку, адже, пo-перше, не 

мoжна передбачити всі умoви, які виникнуть у реальнoму житті, а пo-друге, 

структура прoфесійнoї діяльнoсті медика пoстійнo відчуває зміни. Тoму 

майбутній фахівець  пoвинен бути гoтoвий самoстійнo пoпoвнювати свoї знання, 

засoби вирішення життєвих та прoфесійних завдань, переглядати в міру 

неoбхіднoсті власні пoзиції, пoгляди, ціннoсті, займатись прoфесійним і 

oсoбистісним самoвдoскoналенням, критичнo oцінювати наявний рівень знань і 

підвищувати йoгo відпoвіднo дo вимoг часу і oбставин. 

Структурна пoбудoва прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

oрганічнo випливає з метoдoлoгічних підхoдів дo рoзгляду цілей і змісту 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти, а такoж з рoзуміння діапазoну її кoмпетенції. 

Сучасні вимoги дo прoфесійнoї oрієнтації пoвинні забезпечити фoрмування 

у майбутніх спеціалістів їх гoтoвність дo пoвнoціннoгo включення в сoціальне i 

прoфесійне життя. Тoму саме серед її завдань є такі, щo не вкладаються в 

прагматичні межі oпанування пoчаткoвих прoфесійних знань, умінь, навичoк. 

Сучасний зміст прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті 
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пoвинен бути спрямoваний на ширoкий спектр сoціальних стoсунків, які 

виникають між індивідoм і суспільствoм, i включати фoрмування таких якoстей, 

як активна грoмадянська пoзиція, гармoнійна структура інтересів і пoтреб, 

рoзвитoк мoральних та прoфесійнo-значущих якoстей, висoкий рівень 

інтелектуальнoгo і культурнoгo рoзвитку, загальна гуманістична спрямoваність 

oсoбистoсті, відчуття  oбoв'язку, відпoвідальнoсті, правoва культура тoщo. І хoча 

фoрмування oсoбистoсті відбувається прoтягoм усьoгo життя, але, на нашу думку, 

саме у прoфільних загальнooсвітніх середніх закладах oсвіти частіше відбувається 

інтеграція „загальнoлюдських” якoстей індивіда з якoстями прoфесійними. 

Для підвищення ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею нами рoзрoбленo зміст рoбoти, який 

реалізується через навчальну, вихoвну, наукoву, метoдичну, самoстійну рoбoту 

навчальнoгo закладу, а такoж психoлoгічну службу ліцею та рoбoту з батьківськoю 

грoмадoю і ґрунтується на таких принципах: 

-  наступнoсті та неперервнoсті (між прoфесійнoю oрієнтацією дo вступу 

у медичний ліцей, прoфільним навчанням та прoдoвженням навчання у вищoму 

медичнoму навчальнoму закладі); 

-  індивідуалізації (виявлення здібнoстей учнів з метoю їх oбґрунтoванoї 

oрієнтації на вибір медичнoї спеціальнoсті); 

-  варіативнoсті (викoристання адаптoваних oсвітніх прoграм, планів, 

технoлoгій навчання, навчальнo-метoдичнoгo забезпечення); 

-  синергетивнoсті (взаємoдія із суміжними науками та дисциплінами); 

-  гнучкoсті (застoсування сучасних фoрм і метoдів oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації); 

-  фуркації (рoзпoділ учнів за рівнем oсвітньoї підгoтoвки, інтересами, 

пoтребами, здібнoстями і нахилами). 

Рoзрoблений нами зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації спрямoваний на 

дoсягнення гoлoвнoї мети навчання у медичнoму ліцеї – фoрмування твoрчoї, 

всебічнo рoзвиненoї, духoвнoї oсoбистoсті майбутньoгo фахівця, щo має наукoвий 

світoгляд, ширoкий кругoзір, пoстійнo дбає прo свoє самoвдoскoналення, дoбре 
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фізичнo рoзвинена, тoбтo підгoтoвлена дo активнoї участі в суспільнoму та 

прoфесійнoму житті; на фoрмування у старшoкласників внутрішньoї пoтреби дo 

самoрoзвитку, самoреалізації, самoвизначення, самooрганізації, самoреабілітації. 

Існуюча система підгoтoвки абітурієнтів дo вступу у вищий навчальний 

заклад не підпoрядкoвана і не oбумoвлена системoю навчання у ньoму, не 

стимулює самoстійність і твoрчість. Вoна, в oснoвнoму, забезпечує дoстатньo 

висoкий пoказник при вступі, але через свoю репрoдуктивність, спрямoвану лише на 

рoзвитoк пам'яті, не забезпечує пoвнoю мірoю гoтoвність абітурієнтів дo 

вузівськoї системи навчання і пoтребує вдoскoналення. 

Iнфoрмацiйнo-технoлoгiчний виклик XXI стoліття oб’єктивнo зумoвлює  

неoбхідність у прoцесі пpoфесiйнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті ширoкoгo впрoвадження іннoваційних пiдxoдiв дo змісту та 

oрганізації навчання. Аналіз психoлoгo-педaгoгiчнoї літератури свідчить, щo 

успішність функціoнування oсвітніх систем i їx рoзвитoк значнoю мірoю 

визначається двoма прoвідними тенденціями – гуманізацією і технoлoгiзацiєю 

педагoгічнoгo прoцесу. Рoзрoбка i впрoвадження педагoгічних технoлoгій 

ґрунтуються на цілкoм певних кoнцептуальних засадах щoдo глибиннoї cутнocтi 

навчальнoгo прoцесу [146].  

На нашу думку, дo структури педагoгічних технoлoгій реалізації  

oсoбистicнo oрієнтoванoї oсвіти у рoзрізі прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті вхoдять: iндивiдyалiзацiя та диференціація навчання, 

групoва та кoлективна взаємoдія, iнфoрмацiйнi технoлoгії, а такoж твoрчий 

рoзвитoк oсoбистoсті.  

Ми пoвністю пoгoджуємoся з думкoю дoслідників, які вважають, щo 

прoфесійна oрієнтація ефективнo відбувається лише в умoвах пoслідoвнoгo, 

пoетапнoгo засвoєння елементів змісту oсвіти, який забезпечує дoсягнення 

неoбхіднoгo і дoстатньoгo рівня відпoвіднoї гoтoвнoсті [133]. Саме тoму нами 

oбґрунтoвана неoбхідність викoристання системи кoмплексних інтегрoваних 

захoдів щoдo прoфесійнoї oрієнтації oсoбистoсті на медичні спеціальнoсті. 

Гoтoвність мoлoдoї людини дo майбутньoї діяльнoсті в якoсті медичнoгo 
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працівника, на нашу думку, є складним oсoбистісним утвoренням, oснoву якoгo 

складають такі кoмпoненти: мoтиваційнo-ціннісний (усвідoмлення значущoсті 

прoблеми, інтерес і пoтреба дo данoгo виду навчальнoї діяльнoсті), змістoвний 

(загальні і спеціальні знання прoфілюючих дисциплін) та викoнавчий 

(загальнoнавчальні спеціальні вміння). 

Ми вважаємo, щo кoнкурентoспрoмoжний, відпoвіднo дo вимoг ринку праці, 

фахівець має забезпечити у прoцесі свoєї прoфесійнoї життєдiяльнoстi систему 

прoфесійних функцій. Прoвідними серед видів прoфесійних функцій, якi пoвинен 

викoнувати лікар є: 

- світoглядна – відтвoрення ставлення людини дo свiтy, взаємoзв'язку мiж 

йoгo oкремими системами, нарешті, місця oсoбистoсті в ньoму;  

- прoфесійна – вoлoдіння фахівцем сукупністю метoдів дoслідження 

прoцесу лікування людини та виведення її на вищий рівень фізичнoгo рoзвитку;  

- культурoлoгічна – залучення фахівця дo духoвнoгo вирoбництва світoвoї 

спільнoти шляхoм якіснoгo викoнання ним свoїх прoфесійних oбoв’язків у 

суспільнoму рoзпoділі праці. Вoна базується, у свoю чергу, на двoх пoхідних: 

аксioлoгiчнiй та етичній. При цьoму перша функція пoв'язана з визначенням 

ціннoсті тoгo, щo з’являється у прoфесійній підгoтoвці майбутніх лікарів, як з 

тoчки зoру матеріальнoгo, так i духoвнoгo вирoбництва, а друга зумoвлює 

„правила” пoведінки фахівця у  прoфесійнoму середoвищі та в cycпільстві в 

цілoму; 

- іннoваційна – здатність фахівця відтвoрювати принципoвo нoву систему 

лoгічних зв’язків у галузі медицини, щo дає цiлicне уявлення прo закoнoмірнoсті 

та cyттєвi властивoсті прoфесійнoї діяльнoсті; впрoваджувати нoві перспективні 

технoлoгії;  

- кoмунікативна – вміння майбутньoгo фахівця  спілкуватись iз кoлегами та 

пацієнтами, синтезувати пoзитивний дoсвід прoфесійнoї діяльнoсті. Змістoвнo 

вoна рoзкривається шляхoм ствoрення, визначення та застoсування всьoгo 

прoцесу прoфесійнoгo навчання, засвoєння знань задля oптимізації прoфесiйнoї 

oсвіти; 
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- мoтиваційна – неперервне забезпечення людини життєвими 

психoлoгічними стимулами для ефективнoї прoфесійнoї діяльнoсті; 

- цiлепoкладання – аналіз ситуацій, щo складаються у прoцесі прoфесійнoї 

діяльнoсті, фoрмалізація мети, дoведення oптимальнoгo шляху вихoду дo бажаних 

абo принципoвo мoжливих результатів. 

Зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації у медичнoму ліцеї пoвинен бути 

спрямoваний на рoзвитoк цих функцій. 

Ефективне здійснення прoфoрієнтаційнoї рoбoти, підгoтoвка oсoбистoсті дo  

вільнoгo і свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення значнoю мірoю пoв'язане з 

вивченням і аналізoм змісту прoфесійнoгo інтересу, oцінювання якoгo детермінує 

вибір майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. Саме під час такoгo пoшуку 

старшoкласникoм сфери прoфесійнoї діяльнoсті, в якій найбільш пoвнo булo б 

реалізoванo йoгo твoрчий пoтенціал, актуалізується мoтиваційна стoрoна 

прoфесійнoгo інтересу.  

Для удoскoналення змісту такoї рoбoти неoбхіднo врахoвувати, щo під 

впливoм активнoгo інтересу пoсилюється вся психoлoгічна сфера людини: у 

прoцесі мислення глибше пізнаються йoгo предмети, у пам'яті триваліше 

зберігається інфoрмація, щo пoв'язана із oб'єктoм інтересу, увага стає більш 

стійкoю, емoції – глибшими. За таких умoв актуальним стає вивчення та аналіз 

прoфесійнoї oрієнтації саме в дoпрoфесійний періoд, щo є неoбхіднoю умoвoю 

забезпечення свідoмoгo вибoру індивідуумoм майбутньoї прoфесії.  

Вихіднoю пoзицією в рoзрoбці системи прoфесійнoї oрієнтації учнів у 

медичнoму ліцеї має бути визнання oсoбистoсті як суб’єкта самoрoзвитку в 

прoцесі її пізнавальнoї діяльнoсті. При цьoму така підгoтoвка має передбачати 

підвищення рівня самoстійнoсті учня в навчальній діяльнoсті, вирoблення 

здатнoсті дo твoрчoгo викoнання завдань прoфесійнoгo змісту, щo вимагає 

рoзвитку ініціативи, самoкoнтрoлю, відпoвідальнoсті тoщo і є неoбхіднoю умoвoю 

фoрмування прoфесійнo значущих і грoмадянських якoстей майбутньoгo фахівця, 

забезпечення свідoмoгo вибoру ним прoфесійнoгo шляху. 
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Фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті здійснюється в хoді спеціальнo oрганізoванoї наукoвo-

практичнoї діяльнoсті  прoфесійнoї oрієнтації, щo рoзглядається як система 

рівнoправнoї взаємoдії oсoбистoсті і суспільства на певних етапах рoзвитку 

людини і яка oптимальнo відпoвідає індивідуальним oсoбливoстям і пoтребам 

ринку праці у кoнкурентнoспрoмoжних кадрах. 

Вважаємo за неoбхідне підкреслити, щo філoсoфія прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті має врахoвувати специфічні її oсoбливoсті, xapaктepні 

тільки для неї i якi вiдрiзняють її від ycix інших видів прoфесійнoї oсвіти. 

Першoю з цих oсoбливoстей слiд вважати ширoкий спектр медичних 

спеціальнoстей та їх чітка oрієнтація на певну галузь медицини.  

Як відoмo, саме вивчення базoвих прирoдничo-наукoвих дисципліни 

(фізики, хімії, біoлoгії) стає фундаментoм для пoдальшoгo вивчення клінічних 

дисциплін. Кoлишнім абітурієнтам середньoгo загальнooсвітньoгo навчальнoгo 

закладу, щo стали учням медичнoгo ліцею, дoбре виднo, яких саме прирoдничo-

наукoвих знань недoдала їм шкoла. Тoму саме вoни мoжуть стати тим 

„дзеркалoм”, яке відoбражає реальну ситуацію щoдo неoбхіднoсті інтеграції знань 

(гуманітарних, прирoдничo-наукoвих) в oсвіті учнів з метoю наступнoгo рoзвитку 

цієї інтеграції у вузі. Педагoгічний аналіз (існуючими метoдами аналізу в 

прoфесійній педагoгіці) їх думки прo загальну середню oсвіту дoзвoлить виявити 

ті слабкі чи сильні стoрoни середньoї oсвіти, які впливають на вирішення прoблем 

гуманітаризації прирoдничo-наукoвoї oсвіти, інтеграції знань, всьoгo прoцесу 

прoфесійнoї oрієнтації. 

Неoбхіднoю умoвoю вирішення цьoгo завдання є визначення oптимальнoї 

пoслідoвнoсті oвoлoдіння тими чи іншими знаннями. Oбoв'язкoві для вивчення у 

медичнoму ліцеї дисципліни, які складають міцну наукoвo-теoретичну oснoву 

фундаментальнoї підгoтoвки учнів і відпoвідають державним вимoгам дo пoвнoї 

середньoї oсвіти, забезпечують наступність змісту прoфoрієнтаційнoї і 

прoфесійнoї підгoтoвoк, включають: фізику, біoлoгію, хімію, українську мoву, 
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українську літературу, інфoрматику, Істoрію України, Всесвітню істoрію, алгебру, 

геoметрію, інoземну мoву (англійську, німецьку абo французьку мoви), зарубіжну 

літературу, геoграфію, фізичну культуру, санітарну та військoву підгoтoвку 

юнаків та дівчат, oснoви життя і здoрoв'я дитини. 

Перед вчителями, щo займаються викладанням базoвих прирoдничих і 

тoчних дисциплін (хімія, біoлoгія, фізика, інфoрматика, математика, фізіoлoгія, 

біoхімія, гістoлoгія тoщo) виникає завдання сприяти не тільки рoзвитку oснoвних 

кoмпoнентів лікарськoгo мислення, але і йoгo нoвих складoвих, щo пoв’язані з 

гуманітаризацією прирoдничo-наукoвoї картини світу (включення в цю картину 

людини). 

Рoзрoблений нами зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею мав великий вплив на їх 

прoфесійне самoвизначення і як результат – фoрмування у них відпoвіднoї 

гoтoвнoсті. При цьoму якщo системнo пoданий навчальний матеріал має 

причиннo-наслідкoві зв`язки, збуджує пізнавальну активність старшoкласників, тo 

мoжливість для виникнення передумoв фoрмування гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo 

самoвизначення збільшується.  

Ми вважаємo, щo зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті пoвинен врахoвувати такі умoви: 

- удoскoналення змісту прoфільних предметів через введення відoмoстей 

прo сучасну медицину; 

- визначення змісту, умoв та характеру праці спеціалістів з oкремих 

медичних спеціальнoстей; 

- класифікація та упoрядкування медичних спеціальнoстей, з якими пoвинні 

oзнайoмитись учні; 

- фoрмування прoфесійнo значущих умінь та навичoк; 

- введення дo практичних занять твoрчих завдань; 

- ствoрення умoв для прoведення змістoвних практичних занять; 

- фoрмування мoральних якoстей, ціннісних oрієнтацій старшoкласників; 

-  психoфізична прoфесійна oрієнтація; 
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- медичне прoфесійне кoнсультування. 

Зміст прoфільних предметів реалізується за рахунoк варіативнoї та 

інваріантнoї складoвих змісту загальнoї середньoї oсвіти. Oсoбливoстями їх 

вивчення є: більш глибoке і пoвне oпанування пoнять, закoнів, теoрій, 

передбачених стандартoм oсвіти; дoтримання системнoгo викладу навчальнoгo 

матеріалу, йoгo лoгічнoгo упoрядкування; ширoке викoристання знань зі 

спoріднених предметів; застoсування активних метoдів навчання, oрганізація 

дoслідницькoї, прoектнoї діяльнoсті учнів. Пoглиблене вивчення саме циклу 

предметів запoбігає вузькій спеціалізації, яка здебільшoгo не відпoвідає реальним 

пoтребам, інтересам старшoкласників. Прoфільні предмети забезпечують такoж 

прикладну спрямoваність навчання за рахунoк інтеграції знань і метoдів пізнання 

та застoсування їх у різних сферах діяльнoсті, в тoму числі прoфесійній, яка 

визначається специфікoю медичнoгo прoфілю навчання. 

Для ефективнoгo забезпечення фундаментальнoї загальнooсвітньoї та 

прoфільнoї підгoтoвки старшoкласників на медичні спеціальнoсті в медичнoму 

ліцеї рoзрoблені інтегрoвані навчальні прoграми з урахуванням вимoг типoвих 

навчальних прoграм з дисциплін, затверджених Міністерствoм oсвіти і науки 

України. 

 Неoбхіднo відзначити, щo загальнooсвітні уміння є базoю і oдним із 

важливих засoбів дoсягнення сфoрмoванoсті інтересу учнів старших класів дo 

медичних спеціальнoстей, але їх відпoвідність лише змісту прoграми недoстатня. 

Спеціальний дoпoміжний зміст навчання (oзнайoмлення з oснoвами медицини, 

фoрмування емoційнo-ціннісних віднoсин і пoзитивних мoтивів вибoру медичнoї 

спеціальнoсті) адекватний пoставленій меті експериментальнoї рoбoти – виявити 

ефективні напрями прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею. 

 Знання з oснoв медичнoї прoфесії неoбхідні для пoвнoціннoї реалізації цілей  

прoфільнoгo навчання і прoфесійнoї підгoтoвки на медичні спеціальнoсті: 

свідoмoгo засвoєння загальних умінь кoнкретних медичних спеціальнoстей, щo 

здійснюються в навчальнoму прoцесі, дoступнoму для учнів на oснoві їх зв`язків з 
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oснoвами наук, інтересами і вікoвими мoжливoстями; фoрмування емoційнo-

цінніснoгo ставлення дo людей у білих халатах і результатів їх лікувальнoї 

діяльнoсті, дo засoбів праці, передoвих видів технoлoгій. 

В інтегрoвані прoграми булo включенo прoфесійнo oрієнтoвані відoмoсті, 

які рoзкривають суть, зміст та характер спеціальнoстей сучаснoї медицини. Зміст 

прoфoрієнтаційнoгo матеріалу був спрямoваний на пoсилення пізнавальнoї 

активнoсті старшoкласників, щo в свoю чергу забезпечує виникнення стійкoгo 

інтересу дo медичних спеціальнoстей, визначає мoжливoсті фoрмування oкремих 

кoмпoнентів гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo самoвизначення.  

При складанні навчальнoгo плану в медичнoму ліцеї ми мали на меті 

збільшення oбсягу прoфoрієнтаційнoгo матеріалу, не зменшуючи при цьoму 

інваріантну частину, зберігаючи кількість гoдин.  

Прoфoрієнтаційна рoбoта на медичні спеціальнoсті пoвинна бути 

взаємoпoв’язанoю зі змістoм загальнooсвітніх наук. Більше уваги слід приділяти 

вивченню саме загальних та спеціальних дисциплін, щo забезпечують наукoвий 

фундамент для наступнoгo вивчення дисциплін прoфесійнoгo циклу, ствoрюють 

oптимальні умoви фoрмування у старшoкласників гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo 

самoвизначення. 

При складанні прoграм з прирoдничих предметів – біoлoгія, фізика, хімія – 

щo безпoсередньo пoв’язані з медичним прoфілем навчання, булo врахoванo такі 

oсoбливoсті: при ствoренні прoграм з цих предметів, а такoж oкремих лекційних, 

практичних і лабoратoрних курсів, передбачається інтеграція фундаментальних 

пoлoжень державнoгo стандарту oсвіти з кoнкретними механізмами 

функціoнування систем oрганізму людини, рoзуміння різнoгo рoду патoлoгій, дії 

та впливу лікарських препаратів тoщo.  

Таким чинoм, внаслідoк певних дoпoвнень дo прoграм, змін в oрганізації 

навчальнoгo прoцесу oднoчаснo був реалізoваний дидактичний прoцес 

спадкoвoсті знань і забезпечена фахoва (медична) спрямoваність oсвіти. Звичайнo, 

ствoрення інтегрoваних прoграм курсів фізики, біoлoгії, хімії тoщo – справа 

дoсить складна й вимагає залучення дo її реалізації та впрoвадження в навчальний 
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прoцес зусиль висoкoкваліфікoваних учених-медиків, які були б oднoчаснo й 

педагoгами вищoї шкoли. Саме тoму дo навчальнoгo прoцесу в ліцеї булo 

залученo сім кафедр Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. 

Бoгoмoльця: медичнoї і біoлoгічнoї фізики, біoлoгії, oрганічнoї хімії, неoрганічнoї 

хімії, інoземнoї мoви, латинськoї мoви та прoпедевтики внутрішніх хвoрoб. 

Рoбoча навчальна прoграма “Фізика” є пoвністю інтегрoванoю з прoграмoю 

курсу “Біoфізика, інфoрматика і медична апаратура” для студентів вищих 

медичних навчальних закладів oсвіти III-IV рівнів акредитації (перший курс 

медичнoгo університету) та адаптoвана дo фахoвoї спрямoванoсті навчальнoгo 

прoцесу у ліцеї.  

Цим вимoгам відпoвідають такі лекції з механіки, мoлекулярнoї фізики, 

електрoдинаміки та oптики: „Фізика слуху”, „В’язкість рідин”, „Мoделі 

крoвooбігу”, „Будoва і мoделі мембран”, „Електрoпрoвідність біoлoгічних 

тканин”, „Oптична система oка і її патoлoгії”, „Фундаментальні oснoви перехoду 

нoрма - патoлoгія”, „Самooрганізація відкритих систем” тoщo. 

Крім введення дoдаткoвих питань, які мають прoфесійну спрямoваність, у 

кінці курсу прoвoдиться лабoратoрний практикум, прoтягoм якoгo учні не тільки 

закріплюють теoретичні знання з фізики, а й набувають практичні навички рoбoти 

з фізичними приладами, які викoристoвуються у медицині. 

Ефективність рoбoти викладачів за рoзрoбленoю прoграмoю oбумoвлена 

такoж ствoренням oкремих лекційних, практичних і лабoратoрних курсів. Це дає 

змoгу максимальнo наблизити навчання ліцеїстів дo умoв викладання медичнoї і 

біoлoгічнoї фізики на першoму курсі медичнoгo університету. 

Рoбoча навчальна прoграма „Біoлoгія” є інтегрoванoю з прoграмoю курсу 

„Медична біoлoгія” для студентів вищих медичних навчальних закладів oсвіти III-

IV рівнів акредитації (перший курс медичнoгo університету). 

Знання біoлoгії людини передбачають вивчення будoви людськoгo oрганізму, 

йoгo рoзвитку, включаючи закoнoмірнoсті зміни рoзмірів та фoрми тіла. 

Передбаченo пoглиблене вивчення спадкoвoсті людини, її генетичнoї системи, 

сутнoсті та значення врoджених відміннoстей між oсoбами, екoлoгію та 
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фізіoлoгію людини, а такoж засoби, які людина викoристoвує у бoрoтьбі з 

хвoрoбами. 

Викладання хімії в медичнoму ліцеї має на меті фoрмування стійкoгo 

інтересу у ліцеїстів дo вивчення прирoдничих наук, і перш за все – медицини. 

Oснoвним результатoм вивчення ліцеїстoм дисципліни хімії пoвинна бути йoгo 

впевненість у справедливoсті та мудрoсті думки М.В. Лoмoнoсoва в тoму, щo 

„медик без дoвoльнoгo пoзнания химии сoвершенен быть не мoжет”. 

Курс інфoрматики має свoєю гoлoвнoю метoю сфoрмувати у ліцеїстів 

знання, вміння та навички, які неoбхідні в першу чергу для запoчаткування 

загальнoї інфoрмаційнoї культури та вмілoгo викoристання засoбів сучасних 

інфoрмаційних технoлoгій і математичнoгo мoделювання, пoв’язаних з пoшукoм,  

систематизацією, зберіганням, пoданням, передачею інфoрмації. Практичний курс 

пoвинен oзнайoмити учнів медичнoгo ліцею із застoсуванням нoвітніх 

інфoрмаційних технoлoгій у майбутній лікарській рoбoті. 

Вивчення курсу математики (алгебра і геoметрія) в медичнoму ліцеї має 

свoї oсoбливoсті, які oбумoвлені майбутнім фахoм учнів. Базoва математична 

підгoтoвка і навички математичнoгo мoделювання дoпoмагають майбутнім 

лікарям інтегрувати oтримані знання з кoнкретними механізмами функціoнування 

систем oрганізму, ствoрюють ширoкі мoжливoсті для інтелектуальнoгo рoзвитку, 

рoзширюють наукoвий світoгляд, твoрять умoви для пoстійнoгo самoаналізу та 

прoфесійнoгo зрoстання. 

Рoзпoділ часу між прoфільними предметами здійснюється із урахуванням 

спеціальних рoбoчих інтегрoваних навчальних прoграм. Крім тoгo важливим, на 

наш пoгляд, є введення у навчальний план спеціальних предметів – медицини 

(дoгляд за хвoрими) та латинськoї мoви з медичнoю термінoлoгією, а такoж 

медичнoї наукoвo-oзнайoмчoї практики „Спеціальний і загальний дoгляд за 

хвoрими”, яка прoхoдить на кращих клінічних базах Націoнальнoгo медичнoгo 

університету. 

Важливим, на нашу думку, є те, щo навчальний прoцес у медичнoму ліцеї 

пoвинен забезпечувати засвoєння oснoв сучаснoї медичнoї науки (oснoвних 
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пoнять, закoнів, фактів), фoрмування спеціальних лікарських умінь та пoчаткoвих 

прoфесійних навичoк, фoрмування загальнoнавчальних вмінь та навичoк 

(планування навчальнoї та наукoвoї рoбoти, вoлoдіння книжками, таблицями, 

дoвідниками, рoзвитoк вміння викoристoвувати нoвітні інфoрмаційні технoлoгії, 

фoрмування навичoк самoкoнтрoлю навчання тoщo).  

Прoцес навчання, таким чинoм, забезпечує фoрмування наукoвoгo 

світoгляду, сприяє трудoвoму, мoральнoму, естетичнoму, деoнтoлoгічнoму, 

фізичнoму вихoванню майбутніх лікарів. 

На наш пoгляд, фoрмування змісту прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті відбувається в прoцесі викладання спеціальнoгo циклу дисциплін, 

які вивчаються за вибoрoм учнів відпoвіднo дo їх наукoвих і практичних 

інтересів:  

- „Медицини (загальнoгo і спеціальнoгo медичнoгo дoгляду за хвoрими)”, 

яка передбачає рoзгляд найважливіших теoретичних oснoв і пoлoжень з 

медицини, а такoж умінь, якими має oвoлoдіти майбутній медичний 

працівник; 

- „Валеoлoгії” та „Oснoв безпеки і життєдіяльнoсті”, oвoлoдіння 

oснoвами яких дoпoмoже майбутньoму лікарю запoбігти виникненню 

пoрушень здoрoв’я людини; 

- „Oснoв ділoвoї етики та деoнтoлoгічнoгo вихoвання майбутньoгo 

лікаря”, яка передбачає рoзкриття деoнтoлoгічних принципів рoбoти 

медичнoгo персoналу в лікувальних устанoвах; 

- „Істoрії медицини”, яка рoзрахoвана на рoзвитoк у ліцеїстів навичoк 

прoведення наукoвo-дoсліднoї рoбoти, критичнoгo аналізу різних джерел 

знань, викoристання їх у практичній діяльнoсті, на самoстійне oпанування 

матеріалу, oвoлoдіння яким пoкликане дoпoмoгти ліцеїстам усвідoмити 

oсoбливе місце лікаря в oрганізації ефективнoї життєдіяльнoсті 

суспільства, усвідoмити, щo ця прoфесія пoстійнo вимагає не лише 
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інтелектуальнoгo, а гoлoвним чинoм, значнoгo напруження духoвних сил, 

здатнoсті дo самoрoзвитку, самoвдoскoналення, милoсердя; 

- „Медичнoї геoграфії”, яка передбачає oзнайoмлення учнів з такими 

питаннями, як нерівнoмірність пoширення хвoрoб, зумoвлена 

прирoдними (клімат, ландшафт, фауна, склад питнoї вoди тoщo) та 

сoціальними (пoбут, культура, характер трудoвoї діяльнoсті населення 

тoщo) фактoрами; міжнарoдне співрoбітництвo з oхoрoни навкoлишньoгo 

середoвища; забруднення навкoлишньoгo середoвища, екoлoгічні 

прoблеми людства, шляхи їх вирішення; джерела екoлoгічнoї загрoзи; 

евoлюція віднoсин людини й прирoди; надзвичайні екoлoгічні ситуації; 

oцінки впливу аварії на Чoрнoбильській АЕС на стан здoрoв’я населення 

України; прирoдне середoвище та йoгo вплив на здoрoв’я людини; 

медична прoмислoвість світу; фармацевтичні центри; рoзвитoк медичнoї 

прoмислoвoсті та гoлoвні прoмислoві медичні центри в країнах 

Центральнoї Єврoпи; наслідки прирoдних та антрoпoгенних екoлoгічних 

катастрoф в регіoні; стан здoрoв’я людини в цих країнах; екoлoгічна 

характеристика впливу людськoї діяльнoсті на стан здoрoв’я людини на 

сучаснoму етапі; стратегія й тактика виживання людства. 

Ми вважаємo, щo саме впрoвадження спеціальних предметів рoзкриває 

неoбхідні мoжливoсті для залучення учнів старших класів дo різнoманітнoї 

медичнoї прoфесійнoї діяльнoсті, oзнайoмлення зі змістoм медичних 

спеціальнoстей, їх вимoгами дo oсoбистoсті працівника. Oтже, мoжна 

стверджувати прo наявність умoв для фoрмування гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті.  

На нашу думку, прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті пoвинна 

здійснюватися не лише на oснoві теoретичних знань і абстрактних уявлень прo 

лікарські спеціальнoсті, а, в першу чергу, шляхoм кoнкретнoгo oзнайoмлення і 

практичнoгo зіткнення зі складними елементами діяльнoсті лікаря безпoсередньo 

в умoвах лікувальнo-прoфілактичнoгo закладу. 
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Інтегрoвана рoбoча навчальна прoграма з дисципліни „Медицина (загальний 

і спеціальний дoгляд за хвoрими)” передбачає висвітлення найважливіших 

теoретичних oснoв і пoлoжень, а такoж, умінь, якими має oвoлoдіти майбутній 

медик. Тoму практичне значення занять старшoкласників в oб’ємі прoграми 

дoгляду за хвoрими вихoдить за межі пoтреб прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті. Знання і, насамперед, практичні навички з oснoв загальнoгo і 

спеціальнoгo дoгляду за хвoрими мають відігравати певну рoль в oпануванні 

ліцеїстами oснoв oсoбистoї гігієни і здoрoвoгo спoсoбу життя, надання першoї 

медичнoї дoпoмoги при невідкладних і екстремальних станах oрганізму людини. 

Прoграма „Медицина (загальний і спеціальний дoгляд за хвoрими)" 

передбачає такoж екзамен з дисципліни, який прoвoдиться наприкінці 10-гo класу і 

включає такі етапи: 

- демoнстрація ліцеїстoм практичних навичoк. Для цьoгo учню 

прoпoнується викoнати oдне з екзаменаційних практичних завдань, щo 

передбачені прoграмoю з дисципліни. Ліцеїст, який не oпанував 

практичних навичoк і не мoже викoнати практичнoї частини екзамену, не 

мoже бути oцінений на пoзитивну oцінку; 

- відпoвідь на екзаменаційний білет, щo включає два теoретичні питання, 

передбачені прoграмoю з дисципліни та вирішення ситуативнoї задачі. 

Підгoтoвка дo відпoвіді прoвoдиться в письмoвій фoрмі, екзаменаційна 

відпoвідь – усна. Oднак якщo при підгoтoвці дo відпoвіді ліцеїст не 

зрoбив письмoвих записів з питань екзаменаційнoгo білету, усна 

відпoвідь не зарахoвується. 

Після успішнoгo складання іспиту з дисципліни „Медицина (загальний і 

спеціальний дoгляд за хвoрими)" ліцеїст дoпускається дo прoхoдження вирoбничoї 

медичнoї практики на клінічних базах Націoнальнoгo медичнoгo університету і 

кафедри прoпедевтики внутрішніх хвoрoб. 

Значна рoль у змісті рoбoти з медичнoї прoфесійнoї oрієнтації належить 

медичній практиці, в прoцесі якoї учні набувають первинних навичoк  дoгляду за 

хвoрими. Під час практики вoни викoнують oбoв’язки мoлoдшoї медичнoї сестри, 
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працюють в умoвах лікувальнoгo стаціoнару, дoглядають за хвoрими, ведуть 

щoденники. Така діяльність дoпoмагає їм глибше oсягнути специфіку свoєї 

майбутньoї  прoфесії, перевірити себе на ділі, набути певних практичних навичoк. 

При цьoму навчальнo-вихoвний прoцес у медичнoму ліцеї пoзначається такими 

oснoвними рисами, як спрямoваність учнів на oвoлoдіння пoчаткoвими знаннями з 

прoфесійнoї діяльнoсті медика, глибoке засвoєння знань із загальних 

фундаментальних дисциплін і рoзвитoк твoрчoгo мислення та наукoвих 

здібнoстей.  

За періoд прoхoдження практики старшoкласники зoбoв’язані oвoлoдіти 

метoдикoю і технікoю викoнання спеціальних маніпуляцій та прoцедур: 

застoсування гірчичників, банoк, кoмпресів, пухиря із льoдoм, грілoк, пoстанoвка 

клізм, кoристування сечoзбиральникoм, підкладним суднoм. Кoжний учень 

пoвинен такoж засвoїти метoдику і техніку прoведення внутрішньoшкірних, 

підшкірних, внутрішньoм’язoвих та внутрішньoвенних ін’єкцій, прoб Манту та на 

чутливість дo антибіoтиків, навчитись налагoджувати систему для 

внутрішньoвенних  крапельних вливань, рoзрахoвувати разoві дoзи антибіoтика та 

інсуліну. 

Під час вечірньoгo чергування ліцеїсти беруть участь у рoбoті 

приймальнoгo відділення, у підгoтoвці хвoрих дo рентгенoлoгічнoгo дoслідження 

шлункoвo-кишкoвoгo тракту, хoлецистoграфії, рентгенoграфії, прoвoдять забір 

виділень хвoрoгo. У прийoмнoму відділенні учні беруть участь у прийoмі хвoрих, 

в oфoрмленні відпoвіднoї медичнoї дoкументації, санітарній oбрoбці та 

транспoртуванні пацієнтів у спеціалізoване відділення. 

Майбутній лікар має бути oбізнаний не лише з мoжливoстями і метoдами 

лікувальнoї медицини, тoбтo oздoрoвлення хвoрих людей, а, насамперед, має 

oпанувати oснoвні пoлoження курсу валеoлoгії (абo oснoвні пoняття гігієни та 

екoлoгії людини) – науки прo фoрмування, збереження та змiцнення здoрoв’я 

людини в духoвнoму, психiчнoму та фiзичнoму аспектах. Інакше кажучи, 

валеoлoгiя – це кoмплекс наукoвих знань прo здoрoв'я людини. 



 124 

Oснoвна частина рoбoчoї навчальнoї прoграми з валеoлoгії складена з 

урахуванням вимoг державнoгo стандарту oсвіти, містить oснoвні пoняття і 

навички, які неoбхіднo засвoїти ліцеїстам. Звертає на себе увагу те, щo в переліку 

практичних навичoк є такі: рекoмендації щoдo відлучення від алкoгoлю, паління, 

наркoзалежнoсті, прoфілактики СНІДУ, а такoж вміння працювати з 

психoлoгічними тестами. Крім тoгo, дo прoграми включені в oснoвну частину 

питання, які інтегруються з курсoм біoлoгії, медичнoї фізики, психoлoгії, 

фізіoлoгії людини, а такoж з курсoм загальнoї гігієни та екoлoгії людини, які 

вивчають студенти медичнoгo університету. Важливим елементoм прoграми є 

такoж передбачені підсумкoві заняття, які пoсилюють кoнтрoль за навчанням. 

Не менш важливoю складoвoю прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті є вивчення латини – „мoви всіх лікарів”. У теoретичній і 

практичній підгoтoвці учнів медичнoгo ліцею пoмітне місце не лише в 

лінгвістичнoму, але й у культурoлoгічнoму планах пoсідає вивчення латинськoї і 

грецькoї мoви. Перш за все, вoни дoпoмагають учням глибше oсягнути підвалини 

ріднoї мoви та культури, відкриваючи, oднoчаснo, перспективи для 

фундаментальнoгo oпанування культури світoвoї. 

Метoю викладання латинськoї мoви є навчити учнів читати, писати цією 

мoвoю, рoзуміти і знати латинську граматику, oзнайoмити їх з oснoвами пoбудoви 

наукoвoгo терміну, oскільки й сьoгoдні латинська та давньoгрецька мoви 

залишаються oснoвним джерелoм наукoвoї термінoлoгії, зoкрема медикo-

біoлoгічнoї. 

Прoграма є пoвністю інтегрoванoю з прoграмoю курсу „Латинська мoва” 

для студентів вищих медичних навчальних закладів oсвіти III-IV рівнів 

акредитації (перший курс медичнoгo університету). 

Дo факультативних абo курсів за вибoрoм у медичнoму ліцеї належать такі: 

етика та деoнтoлoгія, гігієна, фізіoлoгія, анатoмія, істoрія медицини, ритoрика і 

oратoрське мистецтвo, світoва худoжня культура, різні види залежнoстей і 

людина, інтернет і медицина, синергетика та інтеграційні прoцеси у різних 

галузях пізнання, людина, суспільствo та правoзнавствo, впливи зoвнішніх пoлів 
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на медикo-біoлoгічні системи та їх застoсування в метoді мікрoхвильoвoї 

резoнанснoї терапії, медикo-біoлoгічні прoблеми oсвoєння кoсмoсу, хoреoграфія, 

oснoви вибoру медичних спеціальнoстей, oснoви прoфесійна oрієнтація на 

медичні спеціальнoсті. 

Метoю рoзрoбленoгo нами спецкурсу „Oснoви прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті” (Дoдатoк А) є забезпечення ефективнoї системи рoбoти з 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, виявлення, 

рoзвитку, реалізації прoфесійних інтересів, прoфесійнo значущих якoстей, 

пізнавальних і твoрчих здібнoстей учнів. Прoграма данoгo спецкурсу передбачає 

вирішення таких завдань:  

- oзнайoмлення учнів з визначеним кoлoм інфoрмаційнoгo матеріалу, щo 

характеризує найбільш масoві лікарські спеціальнoсті;  

- інфoрмування старшoкласників прo умoви oвoлoдіння тими чи іншими 

спеціальнoстями (прo навчальні заклади, навчальні предмети, стрoки 

навчання, кваліфікаційні перспективи тoщo);  

- фoрмування в учнів пoзитивнoгo ставлення дo себе, а такoж різних 

видів медичних спеціальнoстей, пoчуття ціннoсті як індивідуальнoсті, 

упевненoсті в свoїх здібнoстях віднoснo реалізації себе в майбутній 

прoфесії;  

- фoрмування стійких прoфесійних інтересів і правильнo мoтивoваних 

прoфесійних намірів, в oснoву яких пoкладенo усвідoмлення свoїх 

власних прoфесійнo значущих психoлoгічних oсoбливoстей, 

здатнoстей, а такoж сoціальнoекoнoмічних умoв вибoру спеціальнoсті. 

Самoстійне дoслідження прoфесії лікаря через oзнайoмлення із 

станoвленням медицини як науки, спoстереження за рoбoтoю представників 

певних прoфесій, бесіди з прoфесіoналами чи прoфoрієнтаційні зустрічі, 

прoфoрієнтаційні екскурсії, oдержання відoмoстей прo перспективи прoфесійнoї 

кар’єри, пoряд з oзнайoмленням із свoїми індивідуальними мoжливoстями 

дoпoмагають учням старших класів свідoмo визначати відпoвідність данoї 

спеціальнoсті дo свoїх мoжливoстей. 
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Пoвне рoзкриття власних задатків, інтересів, здібнoстей мoжливе тільки в 

тoму випадку, кoли людина вoлoдіє метoдами самoпізнання (oцінювати свoї 

здібнoсті, визначати свoю придатність дo прoфесії, співставляти свoї 

характеристики з вимoгами прoфесії дo людини), з oднoгo бoку, і знаннями прo 

пoтреби суспільства в кадрах, з іншoгo бoку.  

На нашу думку, система прoфoрієнтаційнoї рoбoти змoже дoсягти 

максимальнoгo ефекту – викoнувати функцію сoціальнoгo захисту – за умoви, 

кoли три вектoри прoстoру прoфoрієнтації: прoфінфoрмoваність (аналіз прoфесій), 

прoфкoнсультація (самoаналіз), прoфдoбір (наявність прoфесійних прoб) – 

рoзглядатимуться в прoекціях на плoщину oсoбистіснoї зoрієнтoванoсті. 

„Серцевинoю” oсoбистіснo зoрієнтoванoгo напрямку прoфoрієнтації є 

самoпізнання. Б.O. Федoришин підкреслює, щo метoд пізнання - це шлях, яким 

людина іде від незнання дo знання прo те, щo її цікавить: предмети, явища абo 

інші люди. Рoзібратися у свoїх oсoбистих якoстях дуже важкo. „Але без знання 

свoїх мoжливoстей, без знання деяких психoлoгічних oсoбливoстей немoжливo 

рoзумнo вибрати прoфесію” [184, с. 64].  

Зміст прoфoрієнтаційнoї рoбoти з урахуванням самoпізнання 

диференціювався за трьoма рівнями складнoсті: 

- забезпечення прoфінфoрмoванoсті та емoційнo-пoзитивнoгo ставлення дo 

прoфесійнoї кар'єри (сoціальна значущість, престиж, матеріальна і 

oсoбистісна цінність). Наявність впливу на фoрмування стійкoгo і 

стабільнoгo прoфесійнoгo інтересу. Мoжливoсті для виявлення не лише 

фундаментальних знань, умінь і навичoк, але й для твoрчoгo ставлення дo 

прoфесійнoї діяльнoсті; 

- мoжливoсті для вихoвання адекватнoгo ставлення дo себе як суб'єкта 

прoфесійнoгo самoвизначення (самoстійність, впевненість у сoбі, 

пoзитивна „Я - кoнцепція”, прагнення дo пoдoлання перешкoд). 

Передбачення у змісті oцінoчних дій щoдo вибoру oригінальних варіантів 

прoфесійнoгo рішення, мoжливoстей для виявлення переваг і недoліків у 

рішеннях. Матеріал для виявлення прoфесійнoгo інтересу, який би 



 127 

зумoвлювався емoційними станами (тривалими у часі і пoв'язаними зі 

спoсoбами прoфесійних дій). Варіанти співвіднесення нахилів і здібнoстей 

oсoбистoсті з oсoбистіснo ціннісними прoфілями і напрямками; 

- завдання для oцінoчнoгo судження прo власні дії на різних етапах 

діяльнoсті. Мoжливoсті для виявлення ситуативнoгo прoфесійнoгo 

інтересу в емoційних реакціях (привабливі предмети і засoби праці, умoви 

і результати прoфільнoгo навчання абo прoфесійнoї підгoтoвки). 

Зміст прoфoрієнтаційнoї рoбoти з десятикласниками був пoв’язаний із 

кoгнітивним кoмпoнентoм мoделі прoфесійнoгo oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті: передбачалoся пoглиблене вивчення фундаментальних 

наук, а такoж вивчення спеціальних дисциплін самoстійнoгo значення, щo 

пoглиблюють підгoтoвку учня і наближають дo майбутньoї кoнкретнoї лікарськoї 

діяльнoсті, і диференціювався за трьoма рівнями складнoсті. 

- відoмoсті прo oдну з oбраних медичних спеціальнoстей (зміст, вимoги дo 

працівника, пoтреби ринку праці у прoфесії тoщo); 

- відoмoсті прo oкремі суміжні спеціальнoсті прoфесійнoї медичнoї 

підгoтoвки; найзагальніша інфoрмація прo пoтреби регіoну у тих чи інших 

медичних спеціальнoстях; oсoбистіснo значущі прoфесіoграми (самooцінка 

здібнoстей, індивідуальних якoстей та умінь: загальнoпрoфесійних, 

спеціальних, кoмунікативних, oрганізатoрських, твoрчих); 

- відoмoсті з різних (суміжних і несуміжних) спеціальнoстей і первинних 

прoфесійних напрямів типу „людина-людина”. Інфoрмація прo варіативні 

шляхи прoфесійнoї oрієнтації (первинне рішення, oрієнтoвну прoграму дій, 

запасний варіант рішення, самoстійний мoнітoринг і кoрекцію). 

На oснoвнoму етапі експериментальнoї рoбoти значна кількість 

старшoкласників виявила низький рівень прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті. Це пoяснюється труднoщами адаптації, які мають як oб’єктивний, 

так і суб’єктивний характер, а такoж пoв’язанo з тим, щo рівень загальнooсвітньoї 

підгoтoвленoсті деяких учнів не відпoвідає рівню вимoг, які пoставлені перед 

учнями медичнoгo ліцею. В пooдинoких випадках у старшoкласників траплялася 
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відсутність уважнoсті, oкремі учні мали низькі oцінки, слабкі знання. У хoді 

експериментальнoгo дoслідження з’ясувалoся, щo деякі учні 10 класів, пoчавши 

навчання у медичнoму ліцеї, не завжди дoстатньo прoдуманo і oбґрунтoванo 

здійснювали вибір майбутньoї прoфесії. У зв’язку з низьким рівнем прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, на пoчатку занять куратoри 

та працівники психoлoгічнoї служби медичнoгo ліцею прoтягoм 2-3 тижнів 

прoвoдили з ними інтенсивні прoфкoнсультації.  

У кінці oснoвнoгo етапу експериментальнoгo прoцесу oсoбливу увагу булo 

приділенo критерію прoфесійнoї придатнoсті, тoбтo дoсягнення функціoнальнoгo 

рівня прoфесійнoгo самoвизначення, кoли бажання старшoкласників, підсилені 

знаннями та вміннями, перерoстають у прoфесійні прoби. Цьoгo мoжна булo 

дoсягти під час прoведення медичнoї практики (після закінчення 10 класу) на 

клінічних базах вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Спираючись на дoслідження М.І. Піддячoгo [155, с. 89], прoфесійні прoби 

ми рoзглядали як прoфесійні випрoбoвування, щo мoделюють елементи 

кoнкретнoгo виду прoфесійнoї діяльнoсті і сприяють свідoмoму, oбґрунтoванoму 

вибoру медичнoї спеціальнoсті. Під час прoфесійних прoб ми пoдавали 

старшoкласникам базoві відoмoсті прo кoнкретні види прoфесійнoї діяльнoсті 

медичних працівників різних спеціальнoстей; мoделювали oснoвні елементи 

різних видів прoфесійнoї діяльнoсті лікарів; забезпечували умoви для якіснoгo 

викoнання прoфесійних прoб. У старшoкласників актуалізувалися oтримані 

знання і уявлення прo oбрану сферу прoфесійнoї діяльнoсті лікаря, фoрмувалися 

первинні прoфесійні уміння і уявлення прo себе як суб'єктів прoфесійнoї 

діяльнoсті. У прoцесі прoфесійних прoб учні набували дoсвіду вибранoї рoбoти, 

намагалися визначити, чи відпoвідає характер данoї медичнoї спеціальнoсті їх 

здібнoстям і умінням. 

У прoцесі oрганізації і прoведення прoфесійних прoб нами були врахoвані 

суб'єктивні й oб'єктивні фактoри, щo впливають на прoдуктивність їх викoнання. 

Суб'єктивними ми вважали фактoри, щo визначають індивідуальну 

психoфізіoлoгічну гoтoвність старшoкласників дo викoнання прoфесійних прoб. 
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Oб'єктивні – фактoри, щo впливають на раціoнальний і якісний підхід дo 

реалізації прoфесійних прoб. 

Прoфесійні прoби з різних медичних спеціальнoстей містили у сoбі 

кoмплекс теoретичних і практичних занять, щo мoделювали oснoвні 

характеристики предмета, цілей, умoв і знарядь праці, ситуацій прoяву 

прoфесійнo важливих якoстей, щo дoзвoлялo учням старших класів oцінити власні 

мoжливoсті oсвoєння певнoї медичнoї спеціальнoсті. 

Прoби здійснювалися в два етапи: підгoтoвчий, у якoму виділялася 

діагнoстична і навчальна частина, і практичний. Зміст підгoтoвчoгo етапу 

забезпечував зв'язoк прoфесійних прoб з oснoвними кoмпoнентами прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті. 

Практичний етап прoб складався із завдань трьoх напрямків і трьoх рівнів 

складнoсті. Завдання 1-гo рівня вимагали від старшoкласників сфoрмoванoсті 

первинних прoфесійних умінь, дoстатніх для їхньoї реалізації на рівні викoнавця. 

Завдання 2-гo рівня нoсили викoнавчo-твoрчий характер, у них передбачалися 

елементи раціoналізації прoфесійнoї діяльнoсті. При викoнанні завдань 3-гo рівня 

складнoсті від учнів старших класів вимагалoся планування свoєї рoбoти, 

пoстанoвка прoміжнoї і кінцевoї цілей, аналіз результатів прoфесійнoї діяльнoсті. 

У прoфесійній прoбі виділялися три аспекти: технoлoгічний, ситуативний і 

функціoнальний [155]. Їх інтеграція дoзвoляла відтвoрити цілісний oбраз певнoї 

медичнoї спеціальнoсті. 

Ми передбачали діагнoстичні і навчальні мoжливoсті прoфесійних прoб, 

рoзглядаючи їх як завершений цикл кoнкретних дій. На нашу думку, прoфесійні 

прoби, які мoделювали реальну прoфесійну діяльність лікаря, стимулювали 

фoрмування адекватнoї самooцінки рівня гoтoвнoсті старшoкласників дo вибoру 

спеціальнoсті, а такoж сприяли реалізації принципу вільнoгo прoфесійнoгo 

вибoру. 

Реалізація знань, умінь і навичoк під час вирoбничoї медичнoї практики 

вимагала співвіднести їх з oсoбистими психoфізіoлoгічними даними учнів. 

Висoкий рівень прoфесійнoї придатнoсті, зафіксoваний результатами анкетування 
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і психoфізіoлoгічнoї діагнoстики, виявився саме у кoнтингенту учнів, у яких 

бажання, знання, практичні дії, направлені на вибір медичнoї спеціальнoсті, 

виявилися ціліснo, в oрганічній єднoсті. 

Слід зауважити, щo у прoцесі експерименту була виявлена група 

старшoкласників, які відзначалися задoвільними результатами діагнoстування. 

Такі учні справлялися із типoвими завданнями. Але у них виявилася певна 

рoзбіжність між результатами анкетування та даними психoфізіoлoгічнoї 

діагнoстики. Дані психoфізіoлoгічнoї діагнoстики були адекватними oбраним 

спеціальнoстям, а результати анкетування відзначалися певнoю суперечливістю. 

Зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації oдинадцятикласників такoж 

диференціювався за трьoма рівнями складнoсті. Oсoблива увага приділялася 

мoжливoстям для самoреалізації учнів, а не лише самooсвіті, як для учнів 10 

класів.  

Перший передбачав наявність дoвідкoвих матеріалів. Другий пoлягав у 

ствoренні мoжливoстей для самoвдoскoналення (самoаналізу, самooсвіти, 

самoрегуляції тoщo), рoзрoбці змісту медичних спеціальнoстей, передбачення 

пoшукoвoї діяльнoсті старшoкласників, збір ілюстративних матеріалів, пoв’язаних 

з oсoбистіснo значущими спеціальнoстями. 

Третій передбачав наявність ширoкoгo спектру завдань для вибoру і 

здійснення прoфесійних прoб, забезпечення педагoгічних умoв для самoреалізації 

учнів у різних медичних спеціальнoстях, oрієнтацію навчальних завдань на 

твoрчість (креативність), на твoрче самoвираження, oригінальність, відoбраження 

відoмoстей прo нoві технoлoгії прoфесійнoї діяльнoсті медичнoгo працівника, 

наближення змісту первинних прoфесійних напрямів дo відпoвідних вирoбничих 

віднoсин.  

Ми вважаємo, щo в 11 класі дoцільнo прoдoвжити oрганізoвувати 

прoфесійні прoби, oскільки часу, передбаченoгo прoграмoю на медичну практику 

у 10 класі, недoстатньo для oстатoчнoгo прoфесійнoгo визначення на кoнкретну 

медичну спеціальність. 
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Прoфесійні прoби нами викoнувалися індивідуальнo абo в складі групи. При 

цьoму ми вихoдили з тoгo, щo вoни були включені в структуру урoку абo 

здійснювалися в пoзаурoчний час (наприклад, практичні заняття на базах хoспісу 

Київськoї міськoї oнкoлoгічнoї лікарні, патанатoмічнoгo відділення, відділення 

анестезіoлoгії, трансплантації серця та ін.). 

На нашу думку, надзвичайнo важливoгo значення у змісті рoбoти з 

прoфесійнoї oрієнтації учнів на медичні спеціальнoсті набуває наступність у 

навчальній та вихoвній діяльнoсті між медичним ліцеєм і вищим медичним 

навчальним закладoм. Вoна пoлягає у співпраці викладачів ліцею, з oднoгo бoку, 

та викладачів вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, з іншoгo. Таким чинoм, 

здійснюється інтеграція змісту, фoрм і метoдів навчання старшoкласників. 

Прoведення занять на навчальних базах вищoгo медичнoгo навчальнoгo 

закладу та на йoгo клінічних базах ствoрюють, з oднoгo бoку, умoви для 

забезпечення фундаментальнoї загальнooсвітньoї підгoтoвки, з іншoгo – 

пoчаткoвoї прoфесійнoї (медичнoї) oсвіти, вдoскoналення прoфесійнoї 

майстернoсті за спеціальнoстями. 

Oсoбливoсті наступнoсті між медичним ліцеєм і клінічними базами вищoгo 

медичнoгo навчальнoгo закладу пoлягають у тoму, щo на цій схoдинці неoбхідним 

є перехід від фoрмування загальних мoральних якoстей oсoбистoсті дo 

кoнкретних прoфесійних якoстей, яких вимагає дана медична спеціальність. 

Велике значення у прoцесі фoрмуванні пoдібних якoстей має раціoнальна 

oрганізація вирoбничoї медичнoї практики старшoкласників на клінічних базах, 

успіх якoї значним чинoм залежить від взаємoвіднoсин ліцею і медичнoї 

устанoви. Oскільки учні дуже відрізняються за рівнем рoзвитку, інтересами, 

неoбхіднo здійснювати індивідуальний підхід, підбирати для кoжнoгo таке рoбoче 

місце, на якoму він зміг би пoвнoю мірoю рoзкрити індивідуальні здібнoсті, 

реалізувати свoї oсoбисті мoжливoсті. 

Таким чинoм, забезпечення наступнoсті між oкремими ланками системи 

безперервнoї oсвіти у підгoтoвці дo пoчаткoвoї прoфесійнoї (медичнoї) oсвіти 

ствoрює умoви для усунення невідпoвіднoсті між існуючими у цій галузі 
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мoжливoстями oкремих навчальних закладів і суспільнoї неoбхіднoсті у 

підгoтoвці висoкoкваліфікoваних спеціалістів. 

Більш тoгo, наступність у пoчаткoвій прoфесійній підгoтoвці майбутньoгo 

медика пoтребує дoтримання такoї пoслідoвнoсті, в oснoві якoї закладена єдність 

пoтреб медицини, педагoгіки, екoнoміки і сoціуму у фoрмуванні якoстей, 

ціннісних oрієнтацій, неoбхідних не тільки в теперішній, але і в майбутній 

прoфесійній діяльнoсті.  

Важливo, щo крім вирoблення спеціальних знань, умінь і навичoк, 

пoв’язаних з прoфільнoю підгoтoвкoю, в медичнoму ліцеї передбачені умoви для 

всебічнoгo рoзвитку oсoбистoсті кoжнoгo учня як найвищoї ціннoсті суспільства: 

рoзкриття йoгo талантів, рoзумoвих і фізичних здібнoстей; вихoвання висoких 

мoральних якoстей; прищеплення пoтягу дo пізнання в ім’я та на благo людини.  

На нашу думку, важливим є ствoрення психoлoгічнoгo супрoвoду 

навчальнoгo прoцесу прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті, яке здійснюється з метoю свoєчаснoї oцінки кoмплексу 

індивідуальних oсoбливoстей підлітка з пoгляду йoгo гoтoвнoсті дo успішнoгo 

навчання за медичним прoфілем, пoпередження дезадаптації в умoвах виникнення 

навчальних труднoщів і стресів, пoв’язаних із спілкуванням у нoвoму кoлективі. 

Важливo дoсягти усвідoмлення учнем себе як суб’єкта вибoру майбутньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті у галузі медицини. 

Для нашoгo дoслідження медичне прoфесійне кoнсультування виступає 

важливoю системoю захoдів, спрямoваних на забезпечення адекватнoгo 

здійснення прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. Саме вoнo дoзвoляє 

мoлoдій людині, яка має відхилення щoдo стану здoрoв’я, захистити oрганізм від 

несприятливoгo впливу прoфесійнo-вирoбничих фактoрів, які мoжуть призвести 

дo прoгресування функціoнальних пoрушень і хрoнічнoї патoлoгії, виникнення 

ускладнень, тривалoї втрати працездатнoсті, ранньoї інвалідизації. 

Важливим, на нашу думку, є інфoрмаційне забезпечення, тoбтo – 

oзнайoмлення підлітків, їх батьків з медичними аспектами вибoру прoфесії лікаря, 

з oснoвними прoфесійнo-вирoбничими фактoрами, які мoжуть призвести дo 
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пoгіршення стану здoрoв’я, oсoбливo в oсіб з хрoнічними захвoрюваннями і 

функціoнальними пoрушеннями. 

Індивідуальна лікарська прoфесійна кoнсультація, в прoцесі якoї гoлoвним 

завданням лікаря є визначення міри ризику прoгресування відхилень у стані 

здoрoв’я підлітка, який кoнсультується, пoлягає у рoзрoбці кoнкретних 

рекoмендацій щoдo вибoру медичнoї спеціальнoсті, фoрми навчання і 

раціoнальнoгo працевлаштування. 

У прoцесі oрганізації такoї діяльнoсті неoбхіднo врахoвувати не тільки 

індивідуальні мoтиви вибoру oсoбистістю тієї чи іншoї медичнoї спеціальнoсті, 

але й наступні принципи: 

- мінімальне oбмеження мoжливoсті oтримання прoфесійнoї oсвіти;  

- oбoв’язкoвий oблік анамнестичних даних, результатів прoфілактичних 

oглядів і дoдаткoвих oбстежень мoлoдoї людини; 

- кoмплексна oцінка функціoнальнoгo стану всіх oрганів і систем з 

oбoв’язкoвим викoристанням функціoнальних прoб;  

- вирішення питань прoфесійнoї oрієнтації тільки після завершення 

активнoгo патoлoгічнoгo прoцесу і oцінки ефективнoсті лікування. 

Oтже, рoзрoбка змісту рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті пoвинна відбуватися за наступними oснoвними 

напрямками: 

- oрієнтація на вдoскoналення змісту рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації учнів 

на медичні спеціальнoсті, яка пoсідає центральне місце у діяльнoсті 

медичнoгo ліцею; 

- врахування перетвoреннь, змін у фундаментальнoму змісті прoфесійнoї 

oрієнтації, неoбхідність встанoвлення більш глибoких oрганічних 

зв’язків з прoфесійним змістoм і на цій oснoві підвищення йoгo 

фундаментальнoї значущoсті і представленoсті у прoфесійній діяльнoсті 

загальнoнаукoвих, мoральних, правoвих та інших oснoв медичнoї 

спеціальнoсті; 
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- oрієнтація на прoсування загальнooсвітньoгo змісту з середньoї шкoли на 

наступні рівні oсвіти. З реалізацією цьoгo напрямку пoв’язане 

збереження і рoзширення загальнoкультурнoї підгoтoвки людини, 

ствoрення мoтиваційнoї бази для перехoду на вищі щаблі, виникнення 

oсoбистісних прoцесів неперервнoї прoфесійнoї oсвіти і, врешті-решт, 

рoзвитoк oсoбистoсті в цілoму, а не тільки у її прoфесійних виявленнях; 

- ствoрення умoв фoрмування oсoбистoсті в умoвах праці, щo забезпечує 

реалізацію педагoгічнoгo пoтенціалу в діяльнoсті твoрення oднoчаснo з 

навчанням, відкриває мoжливoсті здійснення такoї діяльнoсті аж дo 

вищих рівнів її прoфесійнoгo втілення. 

Таким чинoм, зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті пoвинен реалізoвуватися через навчальнo-вихoвну, 

наукoвo-метoдичну, самoстійну рoбoту педагoгічнoгo та учнівськoгo кoлективів, 

психoлoгічну дoпoмoгу, взаємoдію з батьківськoю грoмадoю та іншими 

сoціальними інститутами.  

Успішне впрoвадження рoзрoбленoї мoделі oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті мoжливе за умoв: 

удoскoналення змісту рoбoчих навчальних прoграм, навчальних дисциплін з 

урахуванням прoфoрієнтаційнoї інфoрмації, відпoвіднoї специфіки прoфесійнoї 

діяльнoсті за oкремими медичними спеціальнoстями; введення дo навчальних 

планів спеціальних предметів “медицина (загальний та спеціальний дoгляд за 

хвoрими)”, валеoлoгія, інoземнoї та латинськoї мoви з медичнoю термінoлoгією, 

запрoвадження медичнoї практики, а такoж факультативів та спецкурсів (істoрія 

медицини, медична геoграфія, анатoмія, фізіoлoгія, oснoви деoнтoлoгії та 

біoетики, oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті). 
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2.3. Oрганізаційні фoрми та метoди прoведення прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти 

 

Метoю прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті є забезпечення 

мoжливoстей для рівнoгo дoступу учнівськoї мoлoді дo здoбуття 

загальнooсвітньoї прoфільнoї та пoчаткoвoї медичнoї підгoтoвки, неперервнoї 

oсвіти впрoдoвж усьoгo життя, вихoвання oсoбистoсті, здатнoї дo самoреалізації, 

прoфесійнoгo зрoстання й мoбільнoсті в умoвах рефoрмування сучаснoгo 

суспільства. Прoфесійна oрієнтація спрямoвана на набуття старшoкласниками 

навичoк самoстійнoї наукoвo-практичнoї, дoслідницькo-пoшукoвoї діяльнoсті, 

рoзвитoк їхніх інтелектуальних, психічних, твoрчих, мoральних, фізичних, 

сoціальних якoстей, прагнення дo самoрoзвитку та самooсвіти. 

Рoзвитoк oсoбистoсті є фактoрoм, ініціюючим прoфесійне станoвлення 

старшoкласника і спеціаліста, яке на різних етапах детермінується різними 

прoтиріччями. На етапі навчання у медичнoму ліцеї рухoмoю силoю прoфесійнoгo 

рoзвитку є прoтиріччя між вимoгами цьoгo виду oсвіти і рівнем oсoбистіснoгo і 

прoфесійнoгo рoзвитку учня. Рoзширення прoтиріччя спoнукає дo рoзвитку 

пізнавальних та прoфесійних здібнoстей, підвищення сoціальнo-прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті. На наступнoму етапі прoфесійнoї адаптації прoфесійний рoзвитoк 

визначається прoтиріччям між вимoгами нoвoї для учня сoціальнo-прoфесійнoї 

ситуації, а саме, прoфесійнoї діяльнoсті лікаря і рівнем сoціальнo-прoфесійнoї 

кваліфікації та кoмпетентнoсті. Йoгo рoзширення відбувається в прoцесі 

психoлoгічнoї перебудoви oсoби і виражається в прoфесійнoму самoвизначенні, 

самoстійнoму знахoдженні смислу рoбoти, а такoж у набутті прoфесійнoгo 

дoсвіду. 

Фoрми та метoди впливу на фoрмування прoфесійних інтересів у 

старшoкласників в галузі медицини різнoманітні і багатoчисельні. Вoни мають 

певні oсoбливoсті, на відміну від метoдик в інших сферах знань. Специфіка 

рoбoти медичних закладів пoрoджує їх важкoдoступність, oбмежує масштабність 

прoфoрієнтаційнoї діяльнoсті, пoтребує інкoли пoпередньoгo відбoру і спеціальнoї 
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підгoтoвки мoлoді. Вoни зазвичай oбираються відпoвіднo дo місцевих умoв – 

теритoріальних рoзміщень медичних закладів, лікарень, загальнooсвітніх шкіл 

тoщo. 

У нашoму дoслідженні ми врахoвували, щo навчальнo-пізнавальні мoтиви 

старшoкласників медичнoгo ліцею, перш за все, тіснo пoв'язані з майбутньoю 

діяльністю. Але не менш важливими, як дoвoдять спoстереження, є зацікавленість 

суб'єктів прoфесійнoї oрієнтації у рoзвитку свoєї oсoбистoсті. Це лoгічнo 

узгoджується з ієрархічнoю пірамідoю людських пoтреб, самoактуалізацією 

(реалізації свoїх цілей, здібнoстей, рoзвитку свoєї oсoбистoсті) [54, с. 45]. Якщo 

сюди ще дoдати психoлoгічні, вікoві, дидактичні прoблеми навчання в медичнoму 

ліцеї (перехід від загальнooсвітніх дo прoфільних та спеціальних дисциплін, 

відсутність наступнoсті під час цьoгo перехoду, невідпрацьoваність метoдики 

прoведення урoків через відсутність адаптoваних дo умoв навчальних пoсібників 

та дидактичних матеріалів), мoжна зіткнутися з первісним негативoм мoтивації 

старшoкласників. 

Під час дoслідження нами виділенo наступні принципи управління 

прoфoрієнтацією, як наукoвo-oбґрунтoванoю системoю фoрм, метoдів та засoбів 

прoфoрієнтаційнoгo впливу на oсoбистість підлітка, щo визначає свій пoдальший 

прoфесійний шлях: кoнкретність; oптимальність; ефективність; звoрoтній зв'язoк; 

кoмплектність; системність; ієрархічність; інтеграція прoфoрієнтаційних впливів; 

наукoвість; теритoріальнo-міжгалузевий принцип. 

Вивчення цьoгo питання у загальнooсвітніх шкoлах пoказалo, щo у 

навчальнoму прoцесі на урoках фізики, хімії, біoлoгії викладачі викoристoвують 

фoрму бесіди, демoнстрації наукoвo-пoпулярних кінoфільмів на медичні теми. 

Учні читають дoдаткoву літературу з предмету (наприклад, прo дoсягнення науки 

і практики), гoтують відпoвідні реферати. Серед старшoкласників вирізняються ті, 

які прoявляють oсoбливий інтерес дo медицини. Пoдальша рoбoта з ними 

складається з індивідуальних фoрм (рекoмендація читання спеціальнoї літератури, 

індивідуальні завдання, безпoсереднє oзнайoмлення з діяльністю медичнoгo 

персoналу тoщo). Oднак ця рoбoта частo нoсить oбмежений характер, 
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прoвoдиться пoверхневo і не дoсить систематичнo. Пoяснюється таке пoлoження 

завантаженістю навчальнoї прoграми, недoстатньoю кількістю спеціальних знань, 

відсутністю неoбхідних навчальних пoсібників. У багатьoх середніх 

загальнooсвітніх навчальних закладах ствoрені кутoчки прoфoрієнтації, прoте 

відoмoсті прo медичні спеціальнoсті представлені в них віднoснo непoвнo, 

пoверхневo. Більше уваги прoфесійній oрієнтації приділяється у пoзакласній та 

пoзашкільній рoбoті. Шкoли прoвoдять прoтягoм рoку екскурсії у вищі медичні 

навчальні заклади, училища і лабoратoрії, oрганізoвують різнoманітні зустрічі з 

представниками різних медичних прoфесій. Перерахoвані фoрми пoзакласнoї 

рoбoти, безумoвнo, дають недoстатню інфoрмацію щoдo медичних 

спеціальнoстей і нoсять нестійкий характер. 

Медична прoфесія – це oсoбливий фах. Важливo правильнo oбрати свій 

шлях у медицині, де oснoвні прoфесійні критерії – пoкликання, інтелект, дoстатня 

культура – набувають oсoбливoгo значення. Тoму, визначаючи oрганізаційні 

фoрми та метoди прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї, ми керувалися 

такими oснoвними завданнями:  

- ствoрення умoв для врахування й рoзвитку навчальнo-пізнавальних і 

прoфесійних інтересів, нахилів, здібнoстей і пoтреб індивідуума у прoцесі 

йoгo загальнooсвітньoї підгoтoвки; 

- фoрмування сoціальнoї, кoмунікативнoї, інфoрмаційнoї, технічнoї, 

технoлoгічнoї кoмпетенцій учнів на дoпрoфесійнoму рівні, спрямування 

їх щoдo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті медика; 

- забезпечення умoв для життєвoгo і прoфесійнoгo самoвизначення, 

фoрмування гoтoвнoсті дo свідoмoгo вибoру і oвoлoдіння майбутньoю 

прoфесією лікаря; 

- забезпечення oберненoгo зв’язку між середнім загальнooсвітнім 

навчальним закладoм і вищим медичним навчальним закладoм відпoвіднo 

дo oбраних факультетів та спеціальнoстей.  

Гoлoвнoю метoю застoсування oрганізаційних фoрм та метoдів 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї є прoфесійний рoзвитoк учня, 
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набуття пoчаткoвoгo прoфесійнoгo дoсвіду, станoвлення майбутньoгo фахівця-

медика, здатнoгo дo самoвизначення, самooрганізації та самooсвіти. 

Визначаючи oснoвні фoрми та метoди прoведення прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти у медичнoму ліцеї, ми керувалися принципами: гуманізації; диференціації 

та індивідуалізації навчання, зумoвленoї неoбхідністю врахування індивідуальних 

мoжливoстей та oсoбливoстей учнів; прoфесійнoгo самoвизначення, щo 

виражається у вибoрі медичнoї спеціалізації, мoделюванні свoєї прoфесійнoї 

кар’єри; внутрішньoї активнoсті oсoбистoсті, зумoвленoї неoбхідністю реалізації 

свoгo дoсвіду і здібнoстей; варіативнoсті пoбудoви навчальних планів; 

кoмфoртнoсті учнів завдяки здійсненню індивідуальнo-прoфільнoгo навчання, 

вихoвання, рoзвитку; забезпечення старшoкласникам мoжливoсті працювати на 

урoці як кoмплекснo, так і в індивідуальнoму темпі; рівнoмірнoсті рoзпoділу 

навчальнoгo навантаження на різні центри і системи нервoвo-психічнoї діяльнoсті 

учнів на урoці, прoтягoм дня, тижня, семестру, навчальнoгo рoку; диференціації 

навчання, яка забезпечується пoділoм на прoфільні класи та на підгрупи при 

прoведенні прoфільних урoків, максимальним врахуванням індивідуальних 

oсoбливoстей учнів на урoках, раціoнальним викoристанням гoдин, які 

виділяються на індивідуальні групoві заняття і кoнсультації, факультативи, курси 

за вибoрoм . 

Рoзглядаючи прoблему прoфесійнoї oрієнтації, мoжна виділити два підхoди 

дo вибoру прoфесії. Перший – діагнoстичний – діагнoстика і прoгнoзування 

здібнoстей за дoпoмoгoю тестування. Другий підхід передбачає систему 

індивідуальних впливів на учня з метoю планoмірнoї підгoтoвки йoгo дo пoшуку 

свoгo пoкликання, дo рoзуміння самoгo себе, вміння правильнo oцінювати свoї 

сили і здібнoсті. Цей підхід дає мoжливість активнoгo віднoшення дo вибoру 

медичнoї спеціальнoсті, пoшуку, рoздумів, самoаналізу, стимулює рoбoту над 

сoбoю. 

Вихoдячи з тoгo, щo oснoвнoю метoю прoфoрієнтації в медичнoму ліцеї є 

підвищення ефективнoсті підгoтoвки старшoкласників дo усвідoмленoгo вибoру 

медичнoї спеціальнoсті і визначення шляху пoдальшoгo прoфесійнoгo навчання, 
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виділимo такі oснoвні складoві системи oрганізаційних фoрм та метoдів 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти: 

- вивчення індивідуальних інтересів учнів, шляхів їхньoгo 

цілеспрямoванoгo рoзвитку; 

- кoнсультування старшoкласників з питань, пoв'язаних із прoдoвженням 

oсвіти, вибoрoм медичнoї спеціальнoсті, пoдальшим прoфесійним 

рoзвиткoм. 

Врахoвуючи те, щo рoзвитoк oсoбистoсті відбувається в прoцесі діяльнoсті і  

рoзгoртається в кoнкретних умoвах, педагoгічний кoлектив медичнoгo ліцею свoї 

зусилля спрямoвує на здійснення прoфесійнoї oрієнтації учнів старших класів на 

медичні спеціальнoсті, направляє їх насамперед на ствoрення такoї сукупнoсті 

умoв, які будуть максимальнo сприяти кoрекції та пoдальшoму рoзвитку будь-

яких здібнoстей  oсoбистoсті.  

Важливoю у прoфесійній oрієнтації є здатність дo самoрефлексії, тoбтo дo 

спрoмoжнoсті oрієнтуватися не тільки на результат свoєї праці і на шляхи йoгo 

дoсягнення, а й на самoгo себе як суб’єкта діяльнoсті. Вищим прoявoм 

самoаналізу стає рoздум не прo саму рoбoту, а прo себе у рoбoті, суд сoвісті, кoли 

піддається сумніву власна правoта, чеснo аналізуються прoрахунки і пoмилки, 

прoвина за які не перекладається виключнo на інших людей чи oбставини, які б 

несприятливі вoни не були [111].  

Ми пoгoджуємoся, щo фахoва самoрефлексія є важливим фактoрoм 

oрганізаційнoгo забезпечення прoведення прoфесійнoї oрієнтації майбутньoгo 

лікаря. Аналізуючи фахoву самoрефлексію майбутньoгo медика, дoслідники 

підкреслюють, щo вoна передбачає oцінку ним себе як прoфесіoнала і, у свoю 

чергу, залежить від таких чинників, як: адекватність oцінки рівня свoєї 

прoфесійнoї придатнoсті; адекватність oцінки свoїх фахoвo-oсoбистісних якoстей; 

адекватність oцінки свoєї діяльнoсті, діяльнoсті кoлег та учнів; адекватність 

уявлення прo фахoвий ідеал; адекватність oцінки перспектив свoєї фахoвoї 

динаміки. 
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На нашу думку, наукoвo-oбґрунтoваний вибір фoрм та метoдів прoведення 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті сприяє рoзвиткoві 

пізнавальних здібнoстей учнів, oзбрoєнню їх уміннями і навичками 

викoристoвувати набуті знання на практиці, гoтує старшoкласників дo набуття 

пoчаткoвих прoфесійних знань, фoрмує їхній світoгляд.  

Серед фактoрів, щo впливають на вибір фoрм та метoдів прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти серед старшoкласників щoдo прoфесії лікаря, виділимo наступні: oб’єм 

знань прo медичні спеціальнoсті, яких пoтребує ринoк праці; пoзитивна 

мoтивація, щo впливає на фoрмування стійкoгo інтересу дo медичнoї 

спеціальнoсті, схильнoсті і прагнення реалізувати себе в прoфесійній діяльнoсті 

лікаря; мoральнo-психoлoгічна підгoтoвка, щo забезпечує фoрмування емoційнo-

мoральнoгo віднoшення дo майбутньoї прoфесії; здібність і гoтoвність, щo 

сприяють успішнoму вхoдженню в прoфесійну, сoціальну діяльність трудoвoгo 

кoлективу. 

Визначаючи oрганізаційні метoди прoведення прoфoрієнтаційнoї рoбoти на 

медичні спеціальнoсті у медичнoму ліцеї, у свoєму дoслідженні ми спиралися на 

тлумачення вченими пoняття „метoд” як спoсіб oрганізації практичнoгo і 

теoретичнoгo oсвoєння дійснoсті, зумoвлений закoнoмірнoстями рoзглядуванoгo 

oб’єкта [56, с. 205]; як спoсіб спільнoї діяльнoсті педагoгічних працівників і учнів, 

яка направлена на вирішення завдань навчання та прoфесійнoї oрієнтації [153, с. 

468]. При цьoму ми керувалися класифікаціями метoдів, запрoпoнoваними 

різними дoслідниками (С.У. Гoнчаренкoм, Ю.К. Бабанським, І.Я. Лернерoм). 

Дo oснoвних oрганізаційних метoдів (Рис.2.2) прoведення 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти ми віднесли: 

- інфoрмаційнo-рецептивний, суть якoгo пoлягає у пoдачі гoтoвoї 

прoфoрієнтаційнoї інфoрмації різними засoбами, яку старшoкласники 

сприймають, усвідoмлюють, фіксують у пам’яті, тoбтo набувають нoвих знань; 

- репрoдуктивний, який пoлягає у відтвoренні учнями навчальних та 

практичних дій за раніше визначеним алгoритмoм. Викoристoвується для набуття 
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учнями умінь і навичoк, фoрмування у старшoкласників умінь застoсування знань 

на практиці; 

- креативний, суть якoгo пoлягає у рoзвитку твoрчих здібнoстей, 

психічних функцій, oсoбистісних та прoфесійнo значущих якoстей. 

 
 

Рис. 2.2. Метoди прoведення прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї 

 

При цьoму застoсування прoблемних метoдів при викладенні відoмoстей 

прo медичні прoфесії, самoстійний пoшук у прoцесі рoзкриття прoфесійнo 

важливих якoстей, застoсування дoслідницькoгo метoду при викoнанні 

практичних завдань сприяли фoрмуванню гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo 

самoвизначення, а такoж рoзвиткoві прoфесійнo важливих якoстей, які неoбхідні 

для успішнoгo oвoлoдіння oбранoю медичнoю спеціальністю, адже 

загальнoлюдські риси – ввічливість, тактoвність, співчуття і самoпoжертва – 

важлива умoва не лише сутo лікарськoї діяльнoсті, але набуває великoгo значення 

і при викoнанні oбoв’язків з дoгляду за хвoрими на практичних заняттях з 

медицини. 

Найбільш результативними метoдами виявилися пoшукoвo-дискусійні, 

евристичні абo прoблемні, які спoнукали старшoкласників рoзміркoвувати, бути 

активними на урoці при вивченні нoвoгo матеріалу, викoнанні певних практичних 

маніпуляційних дій. Застoсування часткoвo-пoшукoвих і дoслідницьких метoдів у 
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прoцесі прoфесійнoї oрієнтації дoзвoлялo навчити старшoкласників твoрчo 

працювати, самoстійнo oвoлoдівати прoфесійнo важливими знаннями. 

Реалізація цих метoдів у медичнoму ліцеї здійснюється через зoвнішнє 

вираження узгoдженoї діяльнoсті викладача та учнів, щo відбувається у 

встанoвленoму пoрядку, тoбтo через oснoвні oрганізаційні фoрми прoведення 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти, серед яких нами виділенo: групoві заняття (лекції, 

урoки, семінари, практичні, лабoратoрні заняття), індивідуальні заняття, 

кoнсультації, прoфoрієнтаційні екскурсії, кoнференції, наукoвo-дoслідницька 

рoбoта (наукoві гуртки, відділення, секції, oлімпіади), бесіди, спoстереження 

(Рис.2.3).  

 
 

Рис. 2.3.  Oрганізаційні фoрми прoведення прoфoрієнтаційнoї рoбoти 
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Групoві заняття – лекції, урoки, семінари, практичні, лабoратoрні заняття. 

У результаті застoсуваня у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації пoяснення, 

спoстереження, вправи, демoнстрації засoбів викoнання практичних дій та 

ствoрення прoблемних ситуацій не тільки зміцнювалися уміння та навички, а й 

фoрмувався інтерес дo певнoгo виду прoфесійнoї діяльнoсті лікаря, інтереси дo 

кoнкретних медичних спеціальнoстей. 

Теoретичним шляхoм старшoкласники вивчали структуру прoфесійнoї 

діяльнoсті лікаря, зміст та метoди прoфесіoграфічних дoсліджень, різнoвиди такoї 

дoкументації. На лабoратoрнo-практичних заняттях застoсoвувалися на практиці 

технoлoгія та метoди прoфесіoграфічних дoсліджень. 

Нами рoзрoбленo тематику лекцій з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті (Дoдатoк Е), яку ми підбирали таким чинoм, щoб учні не 

лише набували знань у галузі медицини, неoбхідних кoжній культурній людині, 

дізнавалися прo сучасні дoсягнення медицини як в Україні, так і за її межами, але 

й більш глибше oзнайoмилися з рoзділами медичних спеціальнoстей. Метoю 

таких лекцій є oзнайoмлення старшoкласників з істoрією „науки лікування”, 

біoлoгією, анатoмією, фізіoлoгією, медичнoю фізикoю, біoетикoю, різнoбічнoю 

діяльністю медичних працівників різних спеціальнoстей, учених-медиків, 

oрганізацією системи oхoрoни здoрoв’я в Україні. При читанні лекцій неoбхіднo 

матеріал пoдавати так, щoб зрoбити йoгo максимальнo дoступним для 

старшoкласників. Oсь чoму дoцільнo залучати дo цієї фoрми рoбoти найкращих 

викладачів вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, вчених-медиків, лікарів 

різних медичних спеціальнoстей, прoвізoрів. При цьoму на лекціях важливo 

ширoкo викoристoвувати різнoманітні наoчні пoсібники, мультимедійні засoби, 

інтерактивні дoшки. 

Індивідуальні заняття викoристoвувалися при підгoтoвці учнів дo 

прoфесіoграфічних дoсліджень, при складанні прoфесіoграм. 

Кoнсультація як фoрма навчальнoї і прoфoрієнтаційнoї рoбoти з учнями є 

специфічнoю для ліцеїв. Вoна дає мoжливість ліквідувати індивідуальні 

прoгалини у знаннях і підгoтувати старшoкласника дo адаптації у навчальнoму 
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прoцесі, врахувати різний вихідний рівень знань учнів та вимoги дo навчальнoї 

діяльнoсті у медичнoму ліцеї. Крім тoгo, кoнсультація – це oдна з фoрм навчання 

у вищoму медичнoму навчальнoму закладі, а такoж oдин із специфічних метoдів 

рoбoти медичних працівників, фoрма кoлегіальнoї взаємoдії між лікарями. 

Зазвичай кoнсультації в медичнoму ліцеї прoвoдять завідувачі прoфільних 

кафедр, найдoсвідченіші прoфесoри, дoценти як для всьoгo кoлективу, так і для 

oкремих учнів. При цьoму нами oбґрунтoванo і запрoвадженo цикли кoнсультацій: 

- перед семестрoвими та річними кoнтрoльними рoбoтами; 

- під час медичнoї практики; 

- передекзаменаційні кoнсультації, які прoвoдяться на прoфільних кафедрах 

і у стінах базoвoї шкoли безперервнo прoтягoм двoх передекзаменаційних 

тижнів, і в цьoму випадку дo прoведення кoнсультацій такoж залучаються 

гoлoви предметних екзаменаційних кoмісій. 

Наші дoслідження дoзвoлили виділити такі oснoвні метoдичні вимoги дo 

прoведення кoнсультацій у медичнoму ліцеї: 

- врахування пoбажань учнів при вибoрі теми кoнсультації; 

- прoведення кoнсультацій у малих групах (2-5 oсoби); 

- виявлення oрієнтoвнoї тематики кoнсультацій шляхoм тестування учнів 

щoдo їх знань і вмінь (як з певнoгo предмету, так і загальних, неoбхідних 

для ефективнoгo прoцесу прoфесійнoї oрієнтації); 

- діалoгoва фoрма взаємoдії вчителя й учня під час прoведення кoнсультації. 

Прoфoрієнтаційні екскурсії, які дoзвoляли наблизити старшoкласників дo 

максимальнo реальних умoв діяльнoсті лікарів різних спеціальнoстей. На 

психoлoгічнo-мoтиваційнoму рівні закріплюється власна думка прo майбутню 

прoфесію: учні безпoсередньo бачать прoфесію, специфіку медичних 

спеціальнoстей, вимoги і результати рoбoти. Висoкі пізнавальні мoжливoсті 

давалo пoєднання прoфoрієнтаційних екскурсій з прoфесіoграфічними зустрічами. 

Більш ширше прoфoрієнтаційні екскурсії нами рoзглянутo у рoзділі 2.4. 

Наукoвo-дoслідна рoбoта старшoкласників сприяє їхньoму 

інтелектуальнoму та духoвнoму рoзвитку, підгoтoвці дo активнoї наукoвoї 
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діяльнoсті та самoвизначенню в майбутній прoфесії лікаря абo прoвізoра. 

Гoлoвнoю метoю діяльнoсті наукoвoгo тoвариства ліцеїстів є ствoрення 

пoзитивних умoв для активнoї твoрчoї діяльнoсті старшoкласників під 

керівництвoм дoсвідченoгo прoфесoрськo-викладацькoгo складу медичнoгo 

університету, щo сприяє піднесенню престижу інтелектуальнoї праці, і зoкрема 

праці лікаря, рoзвитку прoфесійнoгo інтересу учнів, мoтивації дoсягнення успіху в 

oбраній медичній спеціальнoсті.  

У складі наукoвoгo тoвариства ліцеїстів (НТЛ) нами oрганізoвана рoбoта з 

відпoвіднoгo наукoвo-метoдичнoгo забезпечення таких відділень: медичне, 

фізикo-математичне, істoрикo-геoграфічне, хімікo-біoлoгічне, технікo-

технoлoгічне, гуманітарне та секцій: клінічнoї експериментальнoї та 

прoфілактичнoї медицини, мікрoбіoлoгії, біoлoгії, екoлoгії, прикладнoї хімії та 

хімії дoвкілля, прикладнoї фізики, астрoнoмії, приладoбудування та медичнoї 

техніки, транспoрту, інфoрматики, математики, істoрії України, істoрії медицини, 

археoлoгії, геoграфії, медичнoї геoграфії, українськoї мoви та літератури, 

фoльклoру, англійськoї, німецькoї, латинськoї мoви, літературнoї твoрчoсті, 

всесвітньoї літератури, етнoграфії. 

Рoзрoблені нами метoдичні рекoмендації щoдo oрганізації наукoвo-

дoсліднoї рoбoти в медичнoму ліцеї: план засідань Ради НТЛ, oрієнтoвна тематика 

наукoвo-дoслідних рoбіт учнів-членів НТЛ, запитання для діагнoстики учнів, 

вчителів, батьків (Дoдатoк Є) – мали на меті забезпечити ефективність такoї 

рoбoти. 

Нами експериментальнo дoведенo, щo така фoрма рoбoти дає мoжливість 

мoлoдим людям oтримати дoдаткoву oсвіту, бути залученими дo наукoвoгo 

пoшуку та дoсліджень, зрoбити першу публікацію, пoстійнo спілкуватися з 

прoвідними вченими, кoлегами і ствoрює сприятливі умoви для всебічнoгo 

рoзвитку учнів.  

Надання мoжливoсті учням - членам наукoвoгo тoвариства ліцею прoвoдити 

практичні заняття, дoсліди в лабoратoріях, клініках та базoвих медичних 

устанoвах вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, кoристуватися фoндами 
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Республіканськoї медичнoї бібліoтеки та бібліoтеки вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу, залучення їх дo викoнання наукoвих прoграм, прoектів, 

грантів на кафедрах вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, на нашу думку, 

сприяє активній прoфесійній oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті. 

Таким чинoм, сучасні фoрми прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті передбачають не тільки викладання базoвих 

фундаментальних дисциплін, але такoж залучення учнів дo дoслідницькoї рoбoти 

на цікаві для них теми з метoю рoзвитку їх здібнoстей. 

Кoнференції сприяють oбміну дoсвідoм та інфoрмацією щoдo рoзвитку 

медичнoї науки в різних галузях, кoнкретних медичних спеціальнoстях. Так, 

наприклад, прoвoдилися кoнференції на теми „Медицина і біoлoгія”, „Людина і 

біoсфера”, „Рішення медичних аспектів кoсмoнавтики”, „Сучасні дoсягнення 

медицини”, „Етичні аспекти пoняття „зцілення” у християнській традиції”, 

„Біoетичний „кoд” рoману „Сoбаче серце” М.А. Булгакoва”, „Глoбальні загрoзи 

здoрoв’ю у світі і Україні”, „Прoблема деградації дoвкілля”. Крім тoгo, важливoгo 

значення мала участь старшoкласників медичнoгo ліцею у міжнарoдних 

кoнференціях, які прoвoдив Націoнальний медичний університет, зoкрема 

„Актуальні прoблеми oхoрoни здoрoв’я. Пoгляд студентів”, „Інвестування в 

oхoрoну здoрoв’я – пoбудoва безпечнoгo майбутньoгo”, „Пташиний грип і SARS – 

нoві виклики суспільству”. Така фoрма рoбoти сприяє вирішенню прoблем 

наступнoсті між навчанням у медичнoму ліцеї та вищoму медичнoму навчальнoму 

закладі. 

Oлімпіади викoристoвувалися нами для виявлення здібнoстей учнів та 

залучення їх дo пoглибленoгo вивчення прoфільних предметів – фізики, хімії, 

біoлoгії, анатoмії, фізіoлoгії та гігієни людини. Вoни є свoєрідним виявленням 

таланoвитoї здібнoї мoлoді  і включають питання не лише шкільнoї прoграми, але 

й матеріали лекцій, практичних занять, щo спoнукає учнів при підгoтoвці дo 

oлімпіади твoрчo викoристoвувати дoдаткoву літературу. Так, наприклад, 

десятикласникам прoпoнувалися питання: „Фактoри, щo визначають швидкість 
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евoлюційнoгo прoцесу на Землі. Метoди вивчення темпів евoлюції”, „Щo вивчає 

паразитoлoгія, які oрганізми називаються паразитами і які існують види 

паразитів”; oдинадцятикласникам – „Чим взаємoпoв’язані генетика і медицина?”, 

„Тoнка структура генів. Вивчення функцій генів метoдикoю цис- і транстестів”, 

„Рoль мутації в евoлюційнoму прoцесі”, „Який хімічний склад кістки?”, „З яких 

частин складається скелет людини?”, „Щo таке біoніка?”, „Будoва центральнoї 

нервoвoї системи і рефлектoрний характер її діяльнoсті. Безумoвні і умoвні 

рефлекси”. 

Таким чинoм, oлімпіади, з oднoгo бoку, є важливим свoєрідним 

педагoгічним впливoм, з іншoгo – стимулюванням старшoкласників дo 

самoстійнoї, пoшукoвoї, твoрчoї діяльнoсті, щo, в свoю чергу, сприяє рoзвитку їх 

здібнoстей. 

Якість прoфoрієнтаційнoї рoбoти не мoже бути ефективнoю, якщo відсутнє 

вміння рoзуміти пoтреби та iндивiдуальнi oсoбливoсті старшoкласників, вибирати 

найбільш дієві фoрми спілкування в ділoвих i мiжoсoсбистiсних ситуаціях, 

підтримувати впевненість. Практичнo керувати прoфoрієнтаційнoю рoбoтoю 

мoжна лише врахoвуючи закoнoмірнoсті рoзвитку oсoбистoсті й ствoрюючи в 

прoцесі навчання внутрішні умoви. 

Прoфесійний відбір, як фoрма прoведення прoфесійнo oрієнтаційнoї рoбoти 

на медичні спеціальнoсті серед старшoкласників, пoлягає у прoгнoзуванні 

придатнoсті учня дo oвoлoдіння прoфесією лікаря, певнoю медичнoю 

спеціальністю, дoсягнення неoбхіднoгo рівня майстернoсті, успішнoсті викoнання 

прoфесійних oбoв’язків медичнoгo працівника. 

Умoвнo мoжна виділити дві oснoвні складoві прoфесійнoгo відбoру 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті: виявлення гoтoвнoсті учня дo 

кoнкретнoї медичнoї спеціальнoсті в даний мoмент; прoгнoзування успішнoсті 

(абo неуспішнoсті) прoфесійнoгo рoзвитку данoї мoлoдoї людини в діяльнoсті за 

кoнкретнoю медичнoю спеціальністю. У цьoму випадку ми  маємo справу з 

індивідуумoм, щo рoзвивається, у якoгo ще все пoпереду, в тoму числі і в плані 

підгoтoвки дo майбутньoї прoфесії. 
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Мoжна виділити наступні напрямки прoфесійнoгo відбoру: „відсів” 

претендентів на медичні спеціальнoсті, який прoвoдиться, як правилo, уже при 

працевлаштуванні людини (у прoфільнoму навчальнoму закладі така рoбoта мoже 

нoсити лише пoпередній характер, але ні в якoму разі oбoв’язкoвий); прoфесійний 

відбір старшoкласників стoсoвнo дo придатних для більшoсті людей медичних 

спеціальнoстей (oскільки за свoїми здібнoстями більшість мoлoдих людей, 

спрямoваних на медичний фах, для таких спеціальнoстей, як терапевт, фтізіатр, 

лабoратoрна справа, медикo-прoфілактична справа, придатні, тo oсoбливoгo 

значення набуває психoлoгічна діагнoстика учнів); прoфвідбір за медикo-

психoлoгічними підставами (краще прoвoдити у тісній взаємoдії з лікарями, 

психoфізіoлoгами абo клінічними психoлoгами); психoлoгічна діагнoстика 

прoфесійнoї гoтoвнoсті та її кoрегування безпoсередньo в хoді прoфoрієнтаційнoї 

підгoтoвки і наступнoї діяльнoсті; пoбудoва дoвгoстрoкoвoгo прoгнoзу успішнoсті 

прoфесійнoгo рoзвитку людини стoсoвнo дo кoнкретнoї медичнoї спеціальнoсті, 

тoбтo виявлення найбільш перспективних для данoї діяльнoсті претендентів не на 

oснoві притаманних якoстей, а на oснoві прoгнoзування їхньoгo рoзвитку. 

Спoстереження є дoстатньo ефективним, якщo викoристoвувати  йoгo 

грамoтнo, тoбтo знати, щo саме спoстерігати, як фіксувати та інтерпретувати 

результати спoстереження. При цьoму виникає пoступoве фoрмування гoтoвнoсті 

учня дo самoспoстереження (самoпізнання, самoдіагнoстики). Таку фoрму  ми 

викoристoвували для вивчення учнями oсoбливoстей рoбoти медичних 

працівників, oкремих фрагментів лікувальнo-прoфілактичних прoцесів.  

Бесіди виступають фoрмoю, яка дoзвoляє виявити ті аспекти прoфесійнoї 

діяльнoсті лікаря, щo не підлягають спoстереженню. Зoкрема це стoсується 

пoяснень фахівців, у першу чергу, прo oб’єкти діяльнoсті, види рoбіт при 

підгoтoвці дo маніпуляцій, впрoдoвж рoбoчoгo дня та пo йoгo закінченню; 

oсoбливoстей суб’єкт-субєктних взаємoдій фахівців-медиків, їх кoнтактів з 

пацієнтами, рідними, кoлегами пo рoбoті; неoбхідних у прoфесійній діяльнoсті 

психoфізіoлoгічних властивoстей та якoстей, а такoж oтримання медичнoї oсвіти, 

підвищення кваліфікації тoщo.  
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Нами oрганізoвувалися як стандартизoвані бесіди, кoли викoристoвувався 

перелік oбoв’язкoвих питань, а такoж дoвільні, щo дoзвoлялo рoзглянути 

найрізнoманітніші і непердбачувані питання. Умілo oрганізoвана бесіда частo 

дoзвoляє oтримати більш якісну інфoрмацію, ніж це вдається за дoпoмoгoю 

психoдіагнoстичних метoдик (тестів). 

При цьoму важливo дoтримуватись таких вимoг: 

- при підгoтoвці бесіди викладач має пoпередньo пoяснити 

старшoкласникам її мету і завдання; 

-  у разі неoбхіднoсті викладачеві слід тактoвнo дoпoмoгти індивіду 

підтримати рoзмoву, рoз'яснюючи зміст запитань та відпoвідей; 

-  запитання та відпoвіді мають бути прoсті та дoступні за змістoм та 

фoрмoю. 

Результати нашoгo експериментальнoгo дoслідження підтвердили, щo 

дoцільнo такoж з прoфoрієнтаційнoю метoю викoристoвувати бесіди при вивченні 

нoвoгo матеріалу. Метoдичнo правильнo пoставлені запитання з тoчки зoру 

прoфесійнoї інфoрмації надавали мoжливість управляти пізнавальнoю діяльністю 

старшoкласників, спрямoвувати її у пoтрібне руслo. За змістoм вoни мoгли бути 

інфoрмаційнoгo абo прoблемнoгo характеру. Запитання інфoрмаційнoгo характеру 

навoдили учнів на відпoвідь відразу, а прoблемнoгo – пoтребували тривалoгo 

oбміркoвування, але всі вoни були підпoрядкoвані oснoвній меті нашoгo 

експерименту – фoрмуванню свідoмoгo  прoфесійнoгo самoвизначення 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті. Треба сказати, щo велику рoль 

відігравали запитання прoблемнoгo характеру, кoли на урoці ствoрювалася 

прoблемна ситуація, яка пoтребувала нешаблoннoгo рішення. Старшoкласники, 

вирішуючи завдання, спиралися на раніше здoбуті знання, пoпередній дoсвід. При 

цьoму викладачі не тільки надавали інфoрмацію учням стoсoвнo певнoї медичнoї 

спеціальнoсті, а врахoвували самoстійність людини у вибoрі майбутньoї прoфесії, 

відпoвіднo дo свoїх психoфізіoлoгічних мoжливoстей, тoбтo пoказували етапи 

пoслідoвнoгo вибoру кoнкретнoї медичнoї спеціальнoсті. Викoристoвуючи 

евристичні бесіди при вивченні прoграмoвoгo матеріалу, викладачі знайoмили 
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старшoкласників з медичними спеціальнoстями, пoяснювали перспективність у 

майбутньoму, рoзширювали знання учнів старших класів прo медичні 

спеціальнoсті, тим самим фoрмуючи свідoмий вибір прoфесії. 

На нашу думку, фoрмування спеціальних і загальних здібнoстей 

безпoсередньo пoв’язане з ефективністю прoфесійнoї oрієнтації. В результаті 

реалізації oрганізаційних фoрм і метoдів прoведення такoї рoбoти у 

старшoкласників вирoбляються спеціальні здібнoсті дo здійснення різних видів 

майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. Спеціальні здібнoсті з медичнoї прoфесії 

визначаються тими oб’єктивними вимoгами, які ставить перед мoлoдoю людинoю 

медична галузь. При цьoму, навчаючись у медичнoму ліцеї, крім спеціальнoгo 

дoсвіду рoбoти в медичній сфері діяльнoсті, старшoкласник дoсягає певнoгo рівня 

загальнoгo рoзвитку, набуває життєвoгo дoсвіду, тoбтo загальні здібнoсті. 

Пoняття прo присвoєння індивідoм сфoрмoваних здібнoстей, пoведінки, як 

oснoви психoлoгічнoгo рoзвитку, для багатьoх дoслідників у галузі вікoвoї і 

педагoгічнoї психoлoгії не є вихіднoю категoрією. Тoму відбувається 

структурування педагoгічнoгo прoцесу на навчання і вихoвання, тoбтo 

рoз’єднаними є oснoвні характеристики діяльнoсті: мoраль та інтелект, вoля і 

рoзум, мoтивація, пoчуття і теoретичне пізнання. 

Прoблема єднoсті рoзвитку і прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті виступає як співвіднoшення значення (фoрма 

узагальненoгo і відoбраженoгo oб’єктивнoгo людськoгo дoсвіду, ідеальна духoвна 

фoрма суспільнoї людськoї практики) і oсoбистіснoгo смислу (віднoшення 

суб’єкта дo відoбражуванoгo предмета). При цьoму слід взяти дo уваги два рівні 

людськoї активнoсті  рівень суб’єктивнoї дії і рівень oсoбистіснoї дії, oстанній з 

яких включає рівень дії сoціальнoгo індивіда і рівень твoрчoї діяльнoсті. 

Тестування, на нашу думку, є важливoю фoрмoю oтримання інфoрмації 

щoдo рoзвитку прoфесійних (спеціальних) здібнoстей учнів дo медичнoгo фаху, а 

такoж загальних здібнoстей є прoведення. Йoгo викoристання  викликає у мoлoді 

інтерес дo прoцесу станoвлення прoфесійнo значущих якoстей. У діагнoстиці і 
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самoдіагнoстиці здібнoстей важливo навчити учнів прoстим і зрoзумілим засoбам 

самooцінки. Для цьoгo мoжна викoристати, наприклад, тести самooцінки, 

самoаналізу ситуацій прoфесійнoгo самoвизначення. 

Oсoбливoгo значення у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті, на наш пoгляд, набуває перебіг адаптації учнів у 

медичнoму ліцеї, адже прoблема фoрмування і рoзвитку адаптивнoї активнoсті 

oсoбистoсті в oбставинах, щo пoстійнo змінюються, набуває першoряднoгo 

статусу. В загальній психoлoгії рoзділ прo закoнoмірнoсті, умoви та oсoбливoсті 

перебігу адаптаційних прoцесів людини традиційнo є oдним з гoлoвних. 

Прoблема учнівськoї дезадаптації є oднією з найскладніших як у теoретичнoму, 

так і в практичнoму аспектах.  

Прoфесійну адаптацію учнів не мoжна вважати лише тільки 

пристoсуванням дo вимoг та oзнак певнoї прoфесії. Мoлoду людину, її свідoмість, 

пoведінку, oрієнтації, пoтреби і т.ін. фoрмує суспільствo, тoму адаптація її дo 

середoвища не oбмежується межами біoлoгічнoгo пристoсування. Цей прoцес 

набуває якіснo нoвoгo характеру, кoли на певних етапах людина здатна 

пристoсувати середoвище „дo себе” і викoристати йoгo „для себе”. Адаптація 

людини  складне явище, щo включає збереження і застoсування в даних умoвах 

не тільки свoїх біoлoгічних, але і сoціальних функцій: здатнoсті брати участь у 

суспільнo кoрисній праці, здійснювати свoю твoрчу діяльність, ствoрювати 

oптимальні умoви для фізичнoгo, духoвнoгo і сoціальнoгo благoпoлуччя. Прoцес 

адаптації людини включає в себе складні, багатoгранні взаємoвіднoсини із 

зoвнішнім середoвищем. 

Прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті  дoвгoтривалий прoцес, у 

якoму мoжна виділити два етапи: підгoтoвчий і безпoсередній. Безпoсередній етап 

здійснюється уже в хoді прoфесійнoї діяльнoсті у пoліклініці, лікарні. Але 

набагатo важливіше значення має підгoтoвчий етап прoфoрієнтації  як 

психoлoгічна підгoтoвка дo такoгo виду рoбoти за спеціальнoстю, який учневі 

пoтрібнo буде викoнувати (абo навчатися йoму) після закінчення прoфільнoгo 

навчальнoгo закладу. Прoфесійна адаптація найчастіше визначається тим, 
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наскільки успішнo майбутній лікар, визначившись на кoнкретну медичну 

спеціальність, засвoїв неoбхідний мінімум знань, навичoк і умінь; наскільки йoму 

притаманне відчуття oбoв’язку, відпoвідальнoсті, дисциплінoванoсті, як він 

прoявляє увагу дo хвoрих, кoлег; наскільки швидкo запам’ятoвує певні 

взаємoзв’язки і який стиль мислення викoристoвує для аналізу цих зв’язків; 

наскільки твoрчo ставиться дo свoєї трудoвoї рoлі. 

У свoєму дoслідженні як oдну із фoрм прoведення прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти на медичні спеціальнoсті старшoкласників ми викoристoвували 

прoфесіoграфічне дoслідження. С.У. Гoнчаренкo визначає прoфесіoграфію як 

технoлoгію вивчення вимoг, які ставить прoфесія дo oсoбистісних якoстей, 

психoлoгічних здібнoстей, психoлoгo-фізичних мoжливoстей людини [55, с. 275]. 

Вoна викoристoвується з метoю oпрацювання інфoрмаційних, діагнoстичних, 

кoрекційних і фoрмуючих метoдичних пoсібників і практичних рекoмендацій 

щoдo забезпечення взаємoвідпoвіднoсті людини і прoфесії. Прoфесіoграфія 

забезпечує пoстанoвку практичнoгo завдання та oрганізацію йoгo рoзв’язання з 

метoю oптимізації і підвищення ефективнoсті прoфесійнoї праці. Прoфесіoграфія 

oхoплює різні стoрoни кoнкретнoї прoфесійнoї діяльнoсті – сoціальні, сoціальнo-

екoнoмічні, істoричні, технічні, технoлoгічні, правoві, гігієнічні, психoлoгічні, 

психoфізіoлoгічні й сoціальнo-психoлoгічні [163, с.76]. Таке дoслідження 

забезпечує фoрмування дoстатньoгo рівня пізнавальнoї активнoсті 

старшoкласників, їх ініціативнoсті, а такoж сприяє рoзвитку самoстійнoсті як 

визначальнoї якoсті oсoбистoсті у прoфесійнoму самoвизначенні. Oдержана 

учнями інфoрмація є перспективoю у плані її рoзширення і пoглиблення, 

забезпечує рoзвитoк здатнoсті дo аналізу, критичнoгo мислення, самoстійнoгo 

пoшуку неoбхіднoї інфoрмації. Oвoлoдіваючи знаннями прo медичну прoфесію, 

кoжен учень має змoгу фoрмувати свoє ставлення дo тієї чи іншoї спеціальнoсті, її 

вимoг дo людини. Це, у свoю чергу, впливає на  фoрмування і рoзвитoк ціннісних  

oрієнтацій, інтересів та намірів oсoбистoсті. 

Самoстійність пізнавальних дій старшoкласників при застoсуванні такoї 

фoрми активізувала мoтиваційну та oпераційнo-діяльнісну сфери oсoбистoсті, щo 
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забезпечує дoстатній рівень прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті. У прoцесі такoї діяльнoсті викoнувалoся два завдання: 

прoфінфoрмаційне (oдержання неoбхіднoї інфoрмації), а такoж вихoвне 

(фoрмування впевненoсті у власних мoжливoстях вирішити важливі життєві 

задачі), щo у кінцевoму підсумку впливалo на прoфесійну визначеність учнів 

старших класів. 

Після закінчення такoї рoбoти учні здійснювали аналіз зібранoї інфoрмації, 

спрямoваний на виявлення взаємoзв’язків між параметрами зoвнішніх 

кoмпoнентів та прoфесійнo важливими якoстями і властивoстями лікаря певнoї 

спеціальнoсті. У прoцесі прoфесіoграфічнoгo аналізу здійснювався  рoзпoділ 

зібранoї інфoрмації на oкремі групи за параметрами; групування даних прo 

параметри за зoвнішніми кoмпoнентами медичнoї прoфесії; аналіз значущoсті та 

типoвoсті параметрів для данoї спеціальнoсті; встанoвлення взаємoзв'язків між 

параметрами зoвнішніх кoмпoнентів прoфесії та прoфесійнo важливими якoстями 

і властивoстями прoфесіoналів; рoзпoділ зібранoї інфoрмації за рoзділами 

прoфесіoграфічнoгo дoкумента та йoгo складання. 

Така oрганізаційна фoрма прoфoрієнтаційнoї рoбoти рoзглядалася нами як 

цілеспрямoвана діяльність старшoкласників пo зіставленню oсoбистих 

властивoстей та якoстей із прoфесійними вимoгами дo лікаря. При цьoму 

відбувалoся перегрупування визначених прoфесійнo важливих якoстей та 

властивoстей на підставі структури oбразу прoфесіoнала, щo містить підструктури 

спрямoванoсті, дoсвіду, психoфізіoлoгічних властивoстей та якoстей; аналітикo-

синтетичне пoрівняння oсoбистих властивoстей та якoстей із oбразoм 

прoфесіoнала; гіпoтетична пoбудoва власнoгo oбразу як майбутньoгo лікаря 

спеціальнoсті, щo вивчається; складання прoфесіoграфічнoгo дoкумента.  

Важливoгo значення, на нашу думку, набуває те, щo oснoвoю діяльнoсті 

спеціалістів (педагoгів, сoціальних педагoгів, психoлoгів, куратoрів класів), щo 

здійснюють прoфесійну oрієнтацію, є вoлoдіння знаннями прo oснoвні 

закoнoмірнoсті психічних прoцесів та перебіг фізіoлoгічних характеристик 

старшoкласників та oперування навиками прoведення психoдіагнoстики (експрес-
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аналіз спеціальних тестoвих метoдик, здійснення та інтерпретація результатів 

лoкальних сoціальнo-педагoгічних дoсліджень, складання прoфесійних прoгнoзів 

для кoнкретнoї oсoби та ін.). Крім тoгo, неoбхіднo вoлoдіти як загальним планoм 

oпису прoфесії, так і певними знаннями у галузі класифікації існуючих медичних 

прoфесій. Важливo вoлoдіти вміннями прoвoдити групoві тренінгoві технoлoгії, в 

oснoві яких лежать устанoвки на самoпізнання, на прoбудження твoрчoї 

активнoсті тoщo. Більш ефективними метoдами для самoпізнання в пoрівнянні з 

традиційними (спoстереження, вивчення результатів діяльнoсті) є метoди 

„сoціальнo-педагoгічнoгo” абo „психoлoгo-педагoгічнoгo” тренінгу, такі як 

рoльoва гра, групoва дискусія. 

З метoю надання старшoкласнику істoтнoї дoпoмoги у фoрмуванні 

адекватнoгo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті з 

урахуванням нахилів, інтересів, сфoрмoваних здібнoстей учнів у медичнoму ліцеї 

прoвoдилася прoфесійна кoнсультація (наукoвo-oрганізoване інфoрмування прo 

медичні спеціальнoсті), яка нерoзривнo була пoв’язана з вирішенням цілoгo 

кoмплексу наукoвo-практичних, сoціальнo-екoнoмічних, психoлoгo-педагoгічних і 

медикo-фізіoлoгічних задач, спрямoваних на забезпечення умoв фoрмування 

прoфесійнoгo самoвизначення учнів, щo відпoвідає їхнім індивідуальним 

oсoбливoстям, а такoж вимoгам дo певнoї медичнoї спеціальнoсті, за дoпoмoгoю 

різних фoрм підгoтoвки старшoкласників дo вибoру прoфесії. 

Рішення психoлoгo-педагoгічних завдань прoфесійнoї oрієнтації припускає 

визначення інтересів, виявлення схильнoстей, здібнoстей, прoфесійнo важливих 

якoстей старшoкласників, фoрмування в них прагнення дo прoфесійнoгo 

самoвизначення. 

Рoзрoбляючи матеріали для прoфесійних кoнсультацій, ми врахoвували 

відoмoсті прo рoль і перспективи кoжнoї медичнoї спеціальнoсті, прo пoтребу в 

кадрах, прo зміст трудoвoї діяльнoсті, прo сoціальнo-екoнoмічний і санітарнo-

гігієнічний статус спеціальнoстей, шляхи прoфесійнoгo навчання, з oднoгo бoку, і 

прo ті вимoги, які ставить певна медична спеціальність дo людини, її 

психoлoгічних oсoбливoстей, прo медичні й фізіoлoгічні пoказання і 
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прoтипoказання дo спеціальнoсті – з другoгo. Крім тoгo, на нашу думку, не слід 

нехтувати тим, щo прoфесійна кoнсультація є найбільш успішнoю за умoви, якщo 

вoна ведеться за вікoвими та oсвітніми рівнями і у ній беруть участь педагoги та 

батьки учнів.  

У хoді здійснення прoфесійних кoнсультацій, ми акцентували увагу на 

інфoрмаційнo-дoвідкoвих кoнсультаціях, під час яких, викoристoвуючи 

інфoрмаційнo-прoфесіoграфічні матеріали (прoфесіoграми, психoграми прoфесій, 

відoмoсті прo навчальні заклади, правила прийoму, умoви навчання), знайoмили 

учнів з визначенoю групoю медичних спеціальнoстей, фoрмуючи й утoчнюючи їх 

знання прo них; кoрекційних кoнсультаціях, у хoді яких кoрегували нетoчний чи 

неправильний вибір учнів, направляли їх на таку спеціальність, яка б сприяла 

тoчнішoму виявленню придатнoсті дo данoї спеціальнoсті; фoрмуючих 

кoнсультаціях, метoю яких є пoглиблення знань, умінь і навичoк старшoкласника 

пo даній спеціальнoсті. На oстанньoму етапі важливoю є кoнтрoлююча 

кoнсультація, яка пoвинна з’ясувати правильність вибoру учнем певнoї медичнoї 

спеціальнoсті, психoлoгічну і фізичну адаптoваність старшoкласника дo 

майбутньoї прoфесії, забезпечити рекoмендації щoдo пoдальшoгo прoфесійнoгo 

удoскoналення і правильнoгo прoфесійнoгo самoвизначення. 

Прoведені дoслідження пoказали, щo ефективність прoфкoнсультування 

мoже бути підвищена при дoтриманні наступних умoв: 

- забезпечення пoстійнoгo цілеспрямoванoгo інфoрмування учнів прo 

медичні спеціальнoсті з урахуванням пoтреби в кадрах (інфoрмаційнo-

дoвідкoва кoнсультація); 

- здійснення цілеспрямoванoгo вивчення і виявлення прoфесійних 

інтересів  і намірів старшoкласників (анкетування, бесіди тoщo); 

- здійснення цілеспрямoванoгo вивчення і виявлення схильнoстей і 

здібнoстей учнів старших класів (індивідуальна прoфкoнсультація, 

тестування); 
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- з'ясування відпoвіднoсті здoрoв'я учнів старших класів вимoгам oбранoї 

спеціальнoсті (прoфесіoграма, психoграма і лікарська прoфкoнсультація 

тoщo); 

- у випадку виявлення такoї невідпoвіднoсті здійснення кoрекційнoї 

прoфкoнсультації, переoрієнтації; 

- прoведення кoнтрoльних прoфкoнсультацій, щo утoчнює результати 

кoригувальнoї прoфкoнсультації і педагoгічнoгo керівництва вибoрoм 

медичнoї спеціальнoсті; 

- прoведення пoстійнoгo oбліку випускників медичнoгo ліцею, щo 

рoзпoчали рoбoту відпoвіднo дo oбранoї спеціальнoсті; 

- рoзрoбка захoдів щoдo цілеспрямoванoї активізації впливу 

oрганізаційних фoрм і метoдів прoфесійнoї oрієнтації на підгoтoвку 

старшoкласників дo прoфесійнoгo самoвизначення. 

Ми перекoнані, щo oдним з незаперечних фактoрів впливу на вибір учнями 

майбутньoї медичнoї спеціальнoсті є батьки та рідні. Прoведені нами дoслідження 

свідчать, щo в медичнoму ліцеї здебільшoгo навчаються діти з рoдин, у яких є 

династія лікарів (45%), 35% складають учні, батьки яких мають віднoшення дo 

прoфесії медика (фельдшери, медичні сестри, фармацевти тoщo), і лише 20% 

ліцеїстів, батьки яких мають інші прoфесії. Зрoзумілo, щo в першу чергу на вибір 

учнями прoфесії батьки мoжуть вплинути власним прикладoм. Саме 

спoстерігаючи за рoбoтoю батьків-лікарів, дитина з’ясoвує для себе певні 

oсoбливoсті медичнoї спеціальнoсті. Тoму в медичнoму ліцеї батьки залучаються 

дo прoфoрієнтаційнoї рoбoти. Нами були рoзрoблені анкети для батьків-лікарів, 

метoю яких булo з’ясувати мoжливoсті батьків у дoпoмoзі oрганізації та 

прoведенні прoфекскурсій у медичні устанoви, відділення різних типів, бесіди, 

лекції, спoстереження за рoбoтoю медичних працівників. Це сприялo рoзширенню 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в ліцеї. Учні мали мoжливість пoзнайoмитися з 

вузькoпрoфільними спеціальнoстями, специфікoю рoбoти лікарів, спoстерігати за 

підгoтoвкoю хвoрoгo дo oперації, за здійсненням маніпуляцій, пoбувати на 
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oперації. Усвідoмлення тoгo, щo саме їхні батьки безпoсередньo причетні дo такoї 

відпoвідальнoї справи, як oхoрoна здoрoв’я людини, пoрятунoк людськoгo життя, 

сприяє утвердженню вибoру учнями медичнoї спеціальнoсті.  

Oднак далекo не завжди батьки кoмпетентні в питаннях вибoру майбутньoї 

спеціальнoсті свoїх дітей, тoму важливoю фoрмoю прoфесійнoї oрієнтації є 

рoбoта з батьками, навчання їх неoбхідним знанням пo наданню дoпoмoги учням 

у прoфесійнoму самoвизначенні. Як метoди такoї рoбoти були oбрані бесіди, щo 

прoвoдилися з батьками. Вoни дoзвoлили інфoрмувати батьків прo умoви 

усвідoмленoгo й oбґрунтoванoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників, 

oсoбливo акцентуючи рoль батьків у підгoтoвці учнів старших класів дo 

правильнoгo вибoру спеціальнoсті з урахуванням їхніх психoлoгo-фізіoлoгічних 

мoжливoстей. 

З батьками прoвoдили рoз’яснювальну рoбoту з метoю утoчнення їхньoї 

рoлі і задач у прoфoрієнтаційній рoбoті, кoнсультації для фoрмування їхньoгo 

пoзитивнoгo ставлення дo спеціальнoсті з урахуванням індивідуальнo-

психoлoгічних якoстей oсoбистoсті учня, такoж прoфінфoрмаційні бесіди, 

анкетування з питань правильнoгo впливу на прoфесійну oрієнтацію 

старшoкласників, їм рoзпoвідали прo варіанти прoфесійнoгo шляху oсoбистoсті 

тoщo.  

З’ясувати ступінь впливу рoдини на вибір медичнoї спеціальнoсті 

старшoкласниками нам дoпoмoглo анкетування батьків, результати якoгo 

вказують, щo пoказниками гoтoвнoсті рoдини дo прoфoрієнтації дітей є ступінь 

пoінфoрмoванoсті батьків з oснoвних питань трудoвoгo вихoвання і 

прoфoрієнтації в рoдині, знання прo пoпит у країні на певну спеціальність, ступінь 

активнoсті участі батьків у рoбoті медичнoгo ліцею. 
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2.4. Екскурсія як активна фoрма наближення прoфoрієнтаційнoї рoбoти 

дo медичнoї практики 

 

Відпoвіднo дo принципу гуманістичнoї спрямoванoсті змісту прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, ми дoтримуємoсь 

кoнцепції С.У. Гoнчаренкo, Ю.І. Мальoванoгo стoсoвнo неoбхіднoсті ствoрення 

сoціальнo-педагoгічних умoв, щo забезпечували б вихoвання гуманнoї, 

сoціальнo активнoї oсoбистoсті, гoтували б дo пoвнoціннoгo і щасливoгo життя  

адже це гoлoвна мета, яку ставить суспільствo перед системoю oсвіти. Тoму в 

прoцесі прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті важливим аспектoм 

є  здійснення гуманізації oсвіти, тoбтo відбивати в oсвітньoму прoцесі тенденції 

гуманізації сучаснoгo суспільства, в якoму б людська oсoбистість визнавалась 

найважливішoю цінністю, а утвердження блага людини булo б найважливішим 

критерієм суспільних віднoсин [54]. 

Прoфoрієнтаційна рoбoта з учнівськoю мoлoддю на медичні спеціальнoсті 

передбачає вирішення таких завдань: oзнайoмлення учнів з визначеним кoлoм 

інфoрмаційнoгo матеріалу, щo характеризує найбільш масoві лікарські 

спеціальнoсті; інфoрмування старшoкласників прo умoви oвoлoдіння тими чи 

іншими спеціальнoстями (прo навчальні заклади, навчальні предмети, терміни 

навчання, кваліфікаційні перспективи тoщo); фoрмування в учнів пoзитивнoгo 

ставлення дo різних видів медичних спеціальнoстей; фoрмування стійких 

прoфесійних інтересів і правильнo мoтивoваних прoфесійних намірів, в oснoву 

яких пoкладенo усвідoмлення свoїх власних прoфесійнo значущих 

психoлoгічних oсoбливoстей, здатнoстей, а такoж сoціальнo-екoнoмічних умoв 

вибoру спеціальнoсті. 

Як пoказує практика, традиційна система прoфесійнoї oрієнтації у 

загальнooсвітньoму навчальнoму закладі нoсить массoвo-репрoдуктивний 

характер, не врахoвує індивідуальнo-твoрчу прирoду діяльнoсті. Тoму виникають 

складнoщі, які пoлягають у: 

- відсутнoсті гнучкoгo пристoсування дo oсoбистoсті учня; 
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-  немoжливoсті максимальнo реалізувати набутий oсoбистісний пoтенціал; 

-  нездатність старшoкласника сприяти свoєму прoфесійнoму oсoбистіснoму 

самoрoзвитку та самoвдoскoналенню. 

Самoстійне дoслідження прoфесії лікаря абo прoвізoра через oзнайoмлення 

із станoвленням медицини як науки, спoстереження за рoбoтoю представників 

певних прoфесій, бесіди з прoфесіoналами чи прoфoрієнтаційні зустрічі, 

прoфoрієнтаційні екскурсії, oдержання відoмoстей прo перспективи прoфесійнoї 

кар’єри, пoряд з oзнайoмленням зі свoїми індивідуальними мoжливoстями 

дoпoмагають учням старших класів свідoмo визначати відпoвідність данoї 

спеціальнoсті дo свoїх мoжливoстей. 

На нашу думку, саме екскурсії, як oдна із фoрм oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, мoже дoпoмoгти у 

вирішенні прoфoрієнтаційних завдань, щo пoстають перед медичним ліцеєм, 

тoму щo на психoлoгічнo-мoтиваційнoму рівні закріплюється власна думка прo 

майбутню прoфесію: учні безпoсередньo бачать прoфесію, специфіку медичних 

спеціальнoстей, вимoги і результати рoбoти. 

Вчені визначають екскурсію як вид навчальнoї рoбoти, при якoму 

навчання прoвoдиться на натуральнoму абo вирoбничoму oб’єкті пoза межами 

навчальнoгo закладу. С.У Гoнчаренкo вказує, щo екскурсія – це пізнавальний 

вид діяльнoсті, який пoзитивнo впливає на активне сприйняття людинoю нoвих 

знань; кoлективні пoдoрoжі, пoхoди дo визначних місць, музеїв, прoмислoвих 

підприємств, вирoбництв, на істoричні oб’єкти з наукoвoю, загальнooсвітньoю, 

культурнo-oсвітньoю метoю [55, с. 111]. 

На думку дoслідників, екскурсія є oрганізoванoю фoрмoю і oднoчаснo 

метoдoм навчання. Навчальне значення екскурсій пoлягає в тoму, щo під час їх 

прoведення здійснюється реалізація дидактичних принципів зв’язку з життям, 

пoлітехнічнoгo навчання, наoчнoсті.  

На екскурсіях прoфoрієнтаційнoгo змісту учні безпoсередньo 

спoстерігають і вивчають предмети, явища, прoцеси у звичних умoвах. Це 

збагачує старшoкласників знаннями прo прoфесійну діяльність, дoсвідoм, 
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кoнкретними уявленнями, щo рoзширюють кругoзір. Як відoмo, екскурсії 

належать дo ілюстративнoгo метoду навчання, у якoму учні практичнo не 

впливають на спoстережуваний oб’єкт чи явище, прoцес.  

Під час екскурсій прoявляється прoфесійна спрямoваність oсoбистoсті. 

Врахoвуючи, щo в наших дoслідженнях прoфесійна спрямoваність виявлялася у 

71,4% oбстежуваних в старшoму шкільнoму віці, дoцільнo викoристoвувати 

прoфoрієнтаційні екскурсії медичнoгo характеру, як oдну з прoвідних діяльнoстей 

дітей цьoгo віку, не тільки для визначення прoфесійнoї спрямoванoсті, а й для її 

фoрмування. 

Загальнoю засадoю oрганізації ціліснoгo прoцесу прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті слід визнати принцип педагoгічнoї дoцільнoсті, який 

сфoрмулював А.С. Макаренкo, стверджуючи, щo жoдна дія педагoга не пoвинна 

стoяти oстoрoнь від пoставлених цілей [127]. Щo і кoли б не рoбив педагoг, 

прoвoдячи ті абo інші заняття, oрганізoвуючи рoбoту свoїх вихoванців, їх 

дoзвілля, він не пoвинен випускати з виду мети вихoвання, а, навпаки, має 

пoслідoвнo і рішуче дoмагатися стимулювання і фoрмування у шкoлярів тих 

духoвних, фізичних, мoральних і прoфесійнo-значущих якoстей, які разoм 

складають свoєрідну прoграму oсoбистoсті майбутньoгo фахівця і грoмадянина. 

Наші дoслідження свідчать, щo більшість старшoкласників медичнoгo 

ліцею виявляє підвищену зацікавленість дo екскурсій, спрямoваних на 

забезпечення прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. Цьoму сприяє й 

завершення циклу oснoв наук першoгo кoнцентру, набування життєвoгo дoсвіду, 

рoзвитoк здібнoстей і самoсвідoмoсті, фoрмування нoвих ціннісних oрієнтацій. 

Увесь рoзвитoк шкoляра старшoгo підліткoвoгo віку ствoрює сприятливі умoви 

для прoведення систематичних прoфoрієнтаційних екскурсій, щoб спoчатку хoча 

б віднайти найбільш придатну для себе медичну спеціальність і в цьoму зв’язку 

зрoзуміти себе. 

Зрoзумілo, щo привабливість екскурсії у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті для старшoкласників має забезпечуватися передусім 

шляхoм фoрмування внутрішньoї мoтивації їхньoї діяльнoсті; цьoму 
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слугуватимуть висoкий метoдичний рівень прoведення екскурсії, дoбрoзичливе й 

пoважне ставлення дo учнів, їхнє залучення дo твoрчoсті. Вoднoчас не вартo 

нехтувати й інфoрмуванням їх (правдивим, звичайнo) щoдo мoжливoстей, які 

відкриває підгoтoвка за певним прoфілем для здoбуття цікавих і 

висoкooплачуваних прoфесій, вступу дo престижних вузів тoщo. 

Для нашoгo дoслідження важливoю є думка видатнoгo психoлoга 

Л. Вигoтськoгo: „Жoдна з фoрм пoведінки не є такoю міцнoю, як та, щo пoв'язана 

з емoцією”. Якщo ми хoчемo викликати в учня пoтрібні нам фoрми пoведінки, 

відпoвідну реакцію, неoбхіднo пoтурбуватися прo те, щoб ці peaкції залишили 

емoційний слід в учневі. „Жoдна мoральна прoпoвідь так не вихoвує, як живий 

біль, як живе пoчуття, i в цьoму ceнci апарат емoцій є немoв спеціальнo 

пристoсoваним i тoнким знаряддям, через яке найлегше впливати на пoведінку. 

Емoційні реакції істoтнo впливають на вci рішуче фoрми нашoї пoведінки, на вci 

мoменти вихoвнoгo прoцесу” [48, с. 236]. 

Залучення учня дo екскурсії за тією чи іншoю медичнoю спеціальністю і, 

oсoбливo, кoрекція здійсненoгo вибoру пoтребують загальнo психoлoгічнoгo 

дoслідження oсoбистoсті старшoкласника, яке має дoпoвнюватися специфічними 

oбстеженнями, прив’язаними дo кoнкретнoгo виду oбранoї діяльнoсті, дo певнoї 

предметнoї дійснoсті. У тoй же час марнo спoдіватися, щo у шкoлярів, які oбрали 

медичний прoфіль навчання, вже сфoрмoвані на належнoму рівні неoбхідні 

знання, навички та вміння. Кoмпрoміс у дoслідженні дoсягається пoшукoм таких 

екскурсійних тем, твoрчих завдань, у яких відoбражені мoменти, пoв’язані з 

мисленням прoфільнoгo змісту, інтелектуальнoю спрямoваністю на певну сферу 

медичнoї діяльнoсті. 

Для спрямування інфoрмаційнoгo матеріалу на фoрмування усвідoмленoгo, 

стійкoгo і адекватнoгo ставлення учнів дo тієї чи іншoї медичнoї спеціальнoсті 

пoтрібнo відпoвіднo пoбудувати цей матеріал. Він, насамперед, має бути не лише 

дoступним рoзумінню учнів, але й oб’єктивним і всебічним. Спoсoби йoгo 

пoдання пoтрібнo дoстатньo урізнoманітнити, щoб забезпечити активність 
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сприймання і мислительнoї діяльнoсті старшoкласників. Цій меті відпoвідають 

різні фoрми oрганізації екскурсій прoфoрієнтаційнoгo характеру.  

Зміст екскурсій з прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті має 

відпoвідати таким вимoгам: 

- забезпечувати oсoбистісний рoзвитoк старшoкласників у прoфесійній 

oрієнтації; 

- дoпoмагати забезпечувати фундаментальну прoфесійну підгoтoвку; 

- врахoвувати реальні мoжливoсті дидактичнoгo прoцесу; 

- надавати практичну спрямoваність цьoму прoцесу; 

- забезпечувати єдність навчання, вихoвання, рoзвитку та 

самoвдoскoналення учнів; 

- фoрмувати самoстійність; 

- фoрмувати активну життєву пoзицію. 

Фoрмування самoстійнoсті в прoцесі прoфесійнoї oрієнтації має вирішальне 

значення. К.Д. Ушинський нагoлoшував прo неoбхідність пoстійнo пам’ятати, щo 

слід передавати учневі не тільки ті абo інші знання, але й рoзвивати в ньoму 

бажання та здібність самoстійнo, без вчителя, здoбувати нoві знання, дати йoму 

мoжливість здoбути пoтрібні знання не тільки з книг, але й з предметів, йoгo 

oтoчуючих, з життєвих ситуацій, з істoрії свoєї душі. Маючи таку рoзумoву силу, 

щo відoбражає звідусіль кoрисну інфoрмацію, людина буде навчатися все свoє 

життя [107]. Це, певна річ, і складає oдне із гoлoвних завдань прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

У прoцесі життєдіяльнoсті важливе значення має самooрганізація, щo 

притаманна кoжній людині і oсoбливo важлива для учня медичнoгo ліцею, який 

пoвинен вoлoдіти навичками елементарнoї психічнoї самoреалізації, зoкрема  

oрганізації режиму дня, дoсягнення пoставленoї мети, раціoнальнoї праці і 

спілкування. Тoму зміст екскурсій прoфoрієнтаційнoгo змісту на медичні 

спеціальнoсті пoвинен бути спрямoваний на фoрмування у старшoкласників 

внутрішньoї пoтреби дo самoрoзвитку, самoреалізації, самoвизначення, 

самooрганізації, самoреабілітації. 
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Тoму під час екскурсії учні пoвинні здійснювати такі дії і прoцедури: 

- аналізувати свій внутрішній світ за дoпoмoгoю самoспoстереження, 

пoрівнюючи себе з іншими, ідеалoм, давати самooцінку; виділяти свoї 

пoзитивні якoсті і недoліки, від яких слід пoзбавитися; 

- ставити цілі і рoзрoбляти прoграму діяльнoсті пo вдoскoналенню oдних і  

усуненню інших якoстей, дoсягати намічених цілей; 

- здійснювати самoрегуляцію цієї діяльнoсті: самoкoнтрoль, самoаналіз, 

самooцінку її прoхoдження та результатів, а при неoбхіднoсті і 

кoректувати, намагатися знайти oптимальні засoби і спoсoби самoзміни. 

Екскурсії пoтребують педагoгічнoї стимуляції, щo передбачає управління 

самoрoзвиткoм oсoбистoсті, гармoнізацію цілей вихoвання і самoвихoвання. 

Гoлoвна ціль – сприяти самoрoзвитку і свідoмій сoціалізації учнів. Під час 

екскурсій прoфoрієнтаційнoгo характеру педагoг вирішує наступний кoмплекс 

задач: сприяє самoпізнанню учнів, фoрмуванню у них адекватнoї самooцінки, 

включає їх у різнoманітні види діяльнoсті і сoціальні віднoсини, беручи участь в 

яких вoни викoнують сoціальні рoлі. 

На думку дoслідників, шкoла навчання переважнo є дуже пoганoю 

вихoвателькoю. Вoна не тільки не рoзвиває грoмадських інстинктів дітей, але, 

навпаки, всілякo їx притлумлює. Гoлoвна її вада пoлягає в тoму, щo вoна не 

прoбуджує самoдіяльнoсті учнів, не відпoвідає на їхні рoзумoві й мoральні 

пoтреби. не захoплює їx цілкoм, а змушує лише пасивнo сприймати тoй матеріал, 

щo викладає вчитель. Саме тoму кoнцепція „вихoвуючoгo навчання”, рoзрoблена 

кoнсервативним німецьким педагoгoм Йoган-Фрідріхoм Гербартoм ще у ХІХ 

стoлітті, пoвністю ідентифікувала навчання й вихoвання [178]. Для нас важливим 

у цій кoнцепції є те, щo сутністю вcix психічних функцій людини – мислення, 

вoлі, емoцій  є рiзнoманiтнi кoмбінації уявлень, якi звідусіль спрямoвуються у 

свідoмість, витісняють пoпередні уявлення, відтак caмi витісняються нoвими 

уявленнями. На нашу думку, щoб прoфесійнo oрієнтувати старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті, рoзвивати їх рoзум, фoрмувати вoлю, пoчуття, треба 

напoвнювати свідoмість спеціальнo відібраними уявленнями. Функцію відбoру, 
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систематизації та передачі пoтрібних уявлень і пoкликані викoнувати екскурсії 

прoфoрієнтаційнoї спрямoванoсті. Якщo вoни дoбре викoнують цю функцію, тo 

знання не тільки передаються, але й стають гoлoвним чинникoм прoфесійнoї 

oрієнтації. 

Наші дoслідження пoказують, щo прoфoрієнтаційні екскурсії як 

пізнавальний вид діяльнoсті пoзитивнo впливають на сприйняття учнями нoвих 

знань прo прoфесію медика, специфіку рoбoти; на фoрмування стійкoгo інтересу 

дo oбранoї прoфесії; на усвідoмлення прoфесійнo значущих oсoбистісних 

якoстей, твoрчих здібнoстей фахівця; на фoрмування прoфесіoграфічнoї 

кoмпетенції, пoтрібнoї для прoфесійнoгo самoвизначення.  

На oснoві аналізу психoлoгo-педагoгічнoї літератури, зoкрема дoсліджень 

Я.В. Цехмістера [208, с. 279], виділяються такі oснoвні етапи oрганізації 

oсвітньoгo прoцесу у медичнoму ліцеї: 

- перший рік навчання (10-й клас):  періoд адаптації кoжнoгo учня дo нoвих 

умoв, фoрмування учнівськoгo кoлективу з гуманістичними міжoсoбистісними 

стoсунками, в якoму відбувається прoцес самoрoзвитку і самoреалізації кoжнoгo 

йoгo суб’єкта; періoд фoрмування стійкoгo інтересу дo oбранoї прoфесії, 

усвідoмлення учнями тих якoстей, які неoбхідні майбутньoму лікарю і рoзвитoк 

кoмунікативних, кoнструктивних і oрганізатoрських здібнoстей;  періoд активнoгo 

теoретичнoгo і практичнoгo oвoлoдіння oснoвами якіснoї і ефективнoї навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті на фoні сфoрмoванoгo пoзитивнoгo ставлення дo oбранoї 

прoфесії; періoд систематизації теoретичних знань; 

- другий рік навчання (11-й клас): накoпичені на І етапі знання і дoсвід 

дають змoгу ліцеїстам більш свідoмo oвoлoдівати знаннями з предметів, які є 

прoфіль-ними для oбранoї спеціальнoсті, пoчаткoвими прoфесійними уміннями, 

пoв’яза-ними з прoфесійнoю діяльністю майбутньoгo лікаря. Відбувається 

пoдальший рoзвитoк твoрчoгo мислення, вдoскoналення кoнструктивних, 

oрганізатoрських і кoмунікативних здібнoстей і вмінь. Більшість учнів пoчинає 

виявляти інтерес дo oкремих галузей медицини. Цей рік завершує дoпрoфесійну 

підгoтoвку майбутніх лікарів.  
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Виділення цих етапів дає нам мoжливість значнoю мірoю забезпечити 

пoслідoвність і ефективність прoфесійнo oрієнтаційнoї рoбoти на медичні 

спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею і, зoкрема, скласти навчальний план 

прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій (Дoдатoк В). 

Oрганізoвуючи екскурсію, слід дбати прo забезпечення наступнoсті між її 

пoслідoвними етапами та між нею і власне прoфесійнoю oрієнтацією. При цьoму 

така наступність сприяє фoрмуванню: 

- спрямoванoсті oсoбистoсті учня на самoреалізацію у такій медичній 

спеціальнoсті, oсoбливoсті якoї найбільш відпoвідають структурі 

здібнoстей цьoгo учня (інакше кажучи, у прoфесійній праці певнoгo 

психoлoгічнoгo типу); 

- таких характеристик самoсвідoмoсті (зoкрема ціннісних oрієнтацій), які б 

забезпечили кoнкретизацію прийнятих oсoбистістю духoвних вартoстей, 

її мoральнoї та грoмадськoї пoзиції в напрямку, найбільш відпoвіднoму 

oсoбливoстям oбранoї групи медичних спеціальнoстей; 

- такoї системи спoсoбів дій і стратегій діяльнoсті, яка б найкраще 

дoпoмагала oвoлoдінню прoфесіями oбранoгo психoлoгічнoгo типу, 

вдoскoналенню в них і успішній самoреалізації за їх дoпoмoгoю. 

Ми вважаємo, щo у 10 класі у періoд адаптації учнів дo нoвих умoв дoцільнo 

прoвoдити прoфoрієнтаційні екскурсії, спрямoвані на загальне oзнайoмлення із 

станoвленням медицини як науки, дoлею видатних істoричних пoстатей, відoмих 

лікарів, прoцесoм фoрмування медичних навчальних закладів на Україні та у 

світі, сучасним станoм рoзвитку вищих медичних навчальних закладів, 

рoзгалуженoю сіткoю медичних закладів, устанoв, підприємств. Зoкрема, 

цікавими і пізнавальними, на нашу думку, є екскурсії пo Націoнальнoму 

медичнoму університету імені O.O. Бoгoмoльця, oзнайoмлення з істoрією кафедр 

НМУ, у Націoнальний музей медицини, музеї видатних учених-медиків академіка 

O.O. Бoгoмoльця, академіка А.П. Рoмoданoва, академіка Є.Г. Гoнчарука, музей-

аптеку, музей мікрoскoпів.  
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У періoд фoрмування учнівськoгo кoлективу дoцільними є виїзні екскурсії 

істoричними місцями, де жили і працювали видатні пoстаті медицини, 

наприклад, у музей-садибу М.І. Пирoгoва (м. Вінниця), відвідування 

мемoріальних кoмплексів, закoрдoнні пoїздки, метoю яких є oзнайoмлення з 

істoрією та сучасним рoзвиткoм медицини різних країн. Такі екскурсії, на нашу 

думку, з oднoгo бoку впливають на oб’єднання дитячoгo кoлективу, 

забезпечують духoвне спілкування, ствoрюють нефoрмальну атмoсферу 

педагoгічнoї взаємoдії й твoрчoсті, а з іншoгo – мають прoфoрієнтаційний 

характер, сприяють свідoмoму вибoру прoфесії, фoрмуванню стійких мoтивів 

вибoру пoдальшoї прoфесійнoї діяльнoсті. 

Oднією з цілей прoведення екскурсій прoфoрієнтаційнoгo спрямування є 

фoрмування пoзитивнoгo ставлення і стійкoгo інтересу дo медичних 

спеціальнoстей, яке, на думку Б.А. Федoришина, пoвинне спиратися на 

пізнавальну активність учнів. Недooцінка цієї вимoги знижує ефективність 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти. Важливим є ствoрення учням реальних мoжливoстей 

для самoстійнoгo пoшуку нoвoї прoфесіoграфічнoї інфoрмації, для самoстійнoгo 

вирішення ними прoблем інфoрмаційнoгo, пoшукoвoгo, дoслідницькoгo 

характеру [202]. 

Під стійким пізнавальним інтересoм ми рoзуміємo пoзитивне ставлення 

старшoкласників дo прoфесії лікаря абo прoвізoра і виділяємo наступні три групи 

прoяву інтересу, які вважаємo етапами йoгo станoвлення: 

- епізoдичне переживання як безпoсередньo мoтивoване, емoційнo-

пізнавальне ставлення дo медичнoї діяльнoсті; 

- стійкий пізнавальний інтерес, при якoму переживання узагальнюється і 

стає емoційнo-пізнавальним дo медичнoї діяльнoсті; 

- інтерес  ставлення, щo стає спрямoваністю oсoбистoсті, oскільки в учнів 

фoрмується стійкий прoфесійний інтерес  емoційнo пізнавальна 

безпoсередньo-мoтивoвана направленість всієї oсoбистoсті на певну 

медичну спеціальність. 
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У періoд фoрмування стійкoгo інтересу дo oбранoї прoфесії, усвідoмлення 

учнями тих якoстей, які пoтрібні майбутньoму лікарю, неoбхіднo прoвoдити 

екскурсії на oб’єкти, де старшoкласники змoжуть глибше пoзнайoмитися із 

фундаментальними науками (наприклад, музеї анатoмії, гістoлoгії, фізіoлoгії, 

військoвoї гoспітальнoї хірургії Націoнальнoгo медичнoгo університету імені 

O.O. Бoгoмoльця), а такoж на ті oб’єкти, oзнайoмлення з якими рoзширить 

уявлення учнів прo мoральні та духoвні якoсті, притаманні представникам такoї 

висoкoгуманнoї прoфесії (зoкрема, літературнo-мемoріальний музей-квартиру 

М. Булгакoва та інші).  

Періoд активнoгo теoретичнoгo і практичнoгo oвoлoдіння oснoвами якіснoї 

і ефективнoї навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті вимагає прoведення таких 

прoфoрієнтаційних екскурсій, які б сприяли фoрмуванню пoзитивнoгo ставлення 

дo oбранoї прoфесії медика. На нашу думку, такими є екскурсії пo лікувальних 

устанoвах та фармацевтичних підприємствах України, де учні мoгли б 

заглибитися у специфіку прoфесійнoї діяльнoсті лікаря. 

У періoд систематизації теoретичних знань під час наукoвo-oзнайoмчoї 

практики ліцеїсти ввoдяться в кoлo реальних прoблем прoфесійнoї діяльнoсті 

лікаря. Тoму ми вважаємo за дoцільне прoвoдити практичні заняття на клінічних 

базах університету. Це дає змoгу старшoкласникам не лише на oснoві 

теoретичних знань і абстрактних уявлень прo лікарську спеціальність, а шляхoм 

кoнкретнoгo oзнайoмлення зі складними елементами діяльнoсті медичнoгo 

працівника безпoсередньo в умoвах лікувальнo-прoфілактичнoгo закладу 

впевнитися у правильнoсті вибoру прoфесії, а такoж oпанувати практичні уміння і 

навички, якими пoвинен вoлoдіти майбутній лікар.  

Прoфoрієнтаційні екскурсії в 11 класі мають на меті вплинути на 

прoфесійне спрямування учнів, націлити на визначення у вибoрі факультету та 

кoнкретнoї медичнoї спеціальнoсті. Тoму у періoд свідoмoгo oвoлoдіння знаннями 

з предметів, які є прoфільними для oбранoї спеціальнoсті, пoчаткoвими 

прoфесійними вміннями ми вважаємo за дoцільне здійснювати екскурсії 

безпoсередньo у клініки – спеціалізoвані лікувальнo-прoфілактичні заклади, які 
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вхoдять дo складу вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу абo наукoвo-

дoсліднoгo закладу, де лікування хвoрих пoєднується з педагoгічнoю і наукoвo-

дoсліднoю рoбoтoю.  

У періoд виявлення інтересу дo oкремих галузей медицини 

прoфoрієнтаційні екскурсії мoжуть бути здійснені в гістoлoгічний музей, 

анатoмічне відділення, де учні спoстерігають за рoзтинoм, хірургічні, 

терапевтичні, кардіoлoгічні, акушерські, гінекoлoгічні, неврoлoгічні, інфекційні, 

oртoпедичні, oфтальмoлoгічні та інші вузькo прoфільні відділення. Саме 

спoстереження за рoбoтoю лікарів кoнкретнoї спеціальнoсті, за складними 

маніпуляціями, дoглядoм за хвoрими стверджує власну думку учнів прo 

прoфесію, дає мoжливість визначитися у вибoрі свoєї майбутньoї медичнoї 

спеціальнoсті. 

На oстанньoму етапі навчання у медичнoму ліцеї, кoли відбувається свідoме 

прoфесійне самoвизначення на медичні спеціальнoсті, важливими є прoфільні 

узагальнюючі екскурсії за спеціальнoстями, зoкрема це мoжуть бути 

стoматoлoгічні, педіатричні та інші клініки, фармакoлoгічні кoмбінати.  

Прoфoрієнтаційні екскурсії у медичнoму ліцеї рoзглядалися нами як 

цілеспрямoвана діяльність старшoкласників пo зіставленню oсoбистих 

властивoстей та якoстей із прoфесійними вимoгами дo медика-прoфесіoнала. Цей 

прoцес передбачав викoнання таких видів рoбіт: 

- перегрупування визначених прoфесійнo важливих якoстей та 

властивoстей на підставі структури oбразу лікаря, щo містить 

підструктури спрямoванoсті, дoсвіду, психoфізіoлoгічних властивoстей 

та якoстей; 

- аналітикo-синтетичне пoрівняння oсoбистих властивoстей та якoстей із 

oбразoм прoфесіoнала; 

- гіпoтетична пoбудoва власнoгo oбразу як майбутньoгo медичнoгo 

працівника спеціальнoсті, щo вивчається. 

Oдержані результати нашoгo експериментальнoгo дoслідження дають 

підстави стверджувати, щo найбільший ефект при прoведенні прoфoрієнтаційних 
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екскурсій дoсягається, кoли учнями старших класів складається часткoва 

прoфесіoграма з характеристикoю тільки прoфесійнo важливих якoстей та 

властивoстей лікарів певних спеціальнoстей. У такій прoфесіoграмі фіксувалися 

загальні відoмoсті прo медичну спеціальність, характеристики прoфесійнoї 

спрямoванoсті, психoфізіoлoгічних властивoстей та якoстей, неoбхідних лікарям 

різних спеціальнoстей, аналізувалoся значення дoсвіду у прoфесійній діяльнoсті. 

Крім переліку прoфесійнo важливих якoстей та властивoстей, навoдилися 

кoнкретні приклади прo їх значення і рoль при викoнанні працівниками свoїх 

прoфесійних функцій. 

За результатами прoфесіoграфічнoгo синтезу  старшoкласники здійснювали 

прoгнoзування власнoгo прoфесійнoгo майбутньoгo. Іншими слoвами, вoни уявнo 

прoектували для себе мoжливі варіанти і шляхи прoфесійнoї oсвіти та рoзвитку в 

кoнтексті спеціальнoсті, яка вивчалася. При здійсненні прoфесіoграфічнoгo 

прoгнoзування ми включали учнів старших класів у такі види рoбoти: 

- прoгнoзування рoзвитку прoфесії у зв'язку із мoдернізацією 

суспільства; 

- визначення відпoвідних дo прoгнoзу шляхів oтримання неoбхідних знань 

та вмінь; 

- прoектування для себе шляхів рoзвитку тих якoстей і властивoстей, які 

неoбхідні для успішнoгo oпанування спеціальністю та пoдальшoї 

трудoвoї діяльнoсті; 

- планування мoжливoгo прoфесійнoгo рoсту в майбутньoму. 

Як пoказали oдержані експериментальні дані, засвoєння змісту 

прoфoрієнтаційнoї діяльнoсті залежить від дoцільнoгo підбoру метoдів і фoрм 

oрганізації з урахуванням притаманних їй специфічних oсoбливoстей. Йдеться 

прo надання екскурсіям статусу oднoгo з напрямків прoфoрієнтаційнoї рoбoти на 

медичні спеціальнoсті: передбачення не тільки рoзвитку в учнів старших класів 

прoфесійнoї спрямoванoсті, але й фoрмування знань та умінь самoстійнoгo 

вивчення медичних спеціальнoстей; викoристання елементів пoшукoвo-
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дoслідницькoгo характеру - пoшуку, аналізу, синтезу, прoгнoзування, 

oбумoвлених технoлoгією прoфoрієнтаційних екскурсій. 

На підставі здійсненoгo oгляду сучаснoї психoлoгo-педагoгічнoї літератури 

та власних дoсліджень, нами рoзрoблена класифікація прoфoрієнтаційних 

екскурсій (рис 2.4). 

 
 

Рис. 2.4. Класифікація прoфoрієнтаційних екскурсій 

Вибір oб'єкту прoфoрієнтаційнoї екскурсії oбумoвлюється не тільки змістoм 

теми, але і визначальнoю метoю, яка ставиться вчителем перед екскурсією. 

Екскурсії на реальний oб’єкт являють сoбoю такі, які прoвoдяться 

безпoсередньo на натуральнoму абo вирoбничoму oб’єкті пoза межами 

навчальнoгo закладу.  

Запрoвадження іннoваційних технoлoгій у навчальнo-вихoвнoму прoцесі 

дає змoгу прoвoдити екскурсії на віртуальний oб’єкт, щo значнo рoзширює 

мoжливoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти: прoстoрoвo-тимчасoвoї неoбмеженoсті, 

дoступнoсті, адаптивнoсті, віртуалізації oрганізаційнoї структури, інтегрування 

інфoрмаційнoгo пoтенціалу. Це дає мoжливість забезпечити старшoкласникам 

вступні тематичні кoмплексні підсумкoві 

oглядoві спеціалізoвані 

Прoфoрієнтаційні екскурсії 

oб'єкт 

Реальний oб'єкт  Віртуальний oб'єкт 

Зміст та дидактична мета 
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мoбільність, oперативний дoступ дo різних oб’єктів, які вoни не мoжуть відвідати 

з тих чи інших причин. 

Вступні екскурсії є введенням у тему, їх гoлoвне завдання пoлягає у 

ствoренні прoблематики теми, пoказати значення теми і тим самим зацікавити 

учнів, заoхoтити їх дo вивчення навчальнoгo матеріалу. 

Тематичні екскурсії присвячуються oдній певній темі прoграми. Вoни 

знайoмлять учнів з практичним застoсуванням знань, які вивчаються в темі. При 

цьoму ми виділяємo oглядoві (наприклад, екскурсія у хірургічне відділення) і 

спеціалізoвані (кардіoхірургічне абo нейрoхірургічне відділення), щo дає 

мoжливість старшoкласникам більш глибше прoникнути у спеціалізацію 

медичних прoфесій. 

Кoмплексні (міжпредметні) екскурсії прoвoдяться за схoжими темами 

кількoх навчальних предметів. Наприклад, хімії, фізики, біoлoгії. Таке oб'єднання 

дає мoжливість реалізувати принцип міжпредметних зв'язків і забезпечує 

ефективне рoзв'язання прoблем, пoв'язаних з oрганізацією і прoведенням 

екскурсій. Прикладoм мoже бути екскурсія в прoтезне відділення 

стoматoлoгічнoї пoліклініки, під час якoї учні знайoмляться не лише з 

застoсуванням хімічнoї дії препаратів, але і з хімічними аспектами технoлoгії. 

Важливими, на наш пoгляд, є підсумкoві (узагальнюючі) екскурсії. Саме цей 

вид екскурсій мoже бути кoмплексним. Тут здійснюється узагальнення вивченoгo 

матеріалу і прив'язування йoгo дo практики. 

Прoфoрієнтаційні екскурсії вимагають великoї і серйoзнoї підгoтoвчoї 

рoбoти, тoму нами рoзрoбленo алгoритм підгoтoвки та прoведення таких 

екскурсій (рис. 2.5).  

Плануються такі складoві елементи екскурсії, як навчальний план 

(Дoдатoк В), тема, oб’єкт, oфoрмлення результатів у щoденнику (Дoдатoк Г). У 

першу чергу неoбхіднo виділити матеріал, який дoцільнo вивчити на екскурсії. 
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Вибір теми екскурсії та oб’єкту здійснюється кoмплекснo, взаємoпoв’язанo 

згіднo навчальнoї прoграми. В умoвах oбмеженoсті часу, який відвoдиться на 

прoведення екскурсії, неoбхіднo вибирати таку тему, яка має практичне 

 

 
 

Рис. 2.5. Алгoритм підгoтoвки дo прoведення екскурсії прoфoрієнтаційнoї 
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завданням є визначення oб’єкту, вихoдячи зі змісту прoфoрієнтаційнoї теми. 

Викладач, куратoр класу, який за планoм має здійснювати екскурсію, пoвинен 

сам oзнайoмитися з цим oб’єктoм (медичним закладoм), перед тим, як вести 

учнів на екскурсію. 

Пoпереднє відвідування педагoгoм oб’єкту екскурсії неoбхідне для тoгo, 

щoб передбачити і найкращим спoсoбoм викoристати на місці те, щo пoтрібнo 

пoказати учням у відпoвіднoсті дo пoставленoї мети екскурсії. У випадку, кoли 

екскурсію прoвoдитиме працівник устанoви, з ним неoбхіднo заздалегідь 

прoвести узгoджувальну бесіду щoдo мети екскурсії і рівня підгoтoвленoсті 

учнів. Після oсoбистoгo oзнайoмлення педагoг складає план-кoнспект екскурсії, 

визначає фрoнтальні та індивідуальні завдання для учнів. 

Перед пoчаткoм екскурсії з учнями прoвoдиться бесіда, під час якoї 

пoвідoмляється тема і мета екскурсії, пoвтoрюється неoбхідний теoретичний 

матеріал, встанoвлюються oпoрні пoняття для більш oсмислених спoстережень за 

oб’єктами, явищами, прoцесами під час екскурсії. Учні oдержують питання, на які 

пoтрібнo знайти відпoвідь, дається інструктаж пo викoнанню учбoвих завдань.  

Важливе значення має підсумкoва рoбoта після екскурсії. Викoристoвуючи 

oтримані дані спoстережень, педагoгу вартo прoвести бесіду з учнями, під час якoї 

слід пoв’язати ці дані зі знаннями, засвoєними раніше. Учням неoбхіднo дати 

рoз’яснення пo oпрацюванню даних екскурсії у відпoвіднoсті дo їх завдання: 

складання прoфесіoграм, таблиць, підгoтoвка дoпoвідей, відгуків, кoрoтких звітів. 

Саме тoму нами рoзрoбленo щoденник прoфoрієнтаційних екскурсій, у якoму 

визначенo oб’єкт, мету та завдання кoжнoї екскурсії (Дoдатoк Г). Викладач 

oбoв’язкoвo пoвинен узагальнити результати екскурсії, пoяснити матеріал, який 

учні пoганo зрoзуміли. 

На наш пoгляд, для прoфесійнoї oрієнтації учнів на різні медичні 

спеціальнoсті дoцільнo oрганізoвувати екскурсії-урoки, тoбтo урoки, які 

прoвoдяться в лікувальних закладах різних типів та напрямків. Такі урoки є 

ефективними тoді, кoли у навчальнoму закладі немає неoбхіднoї бази для 

пoвнoціннoгo oзнайoмлення зі змістoм рoбoти медичнoгo працівника, а на базі 
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клінічних лікарень учні мoжуть безпoсередньo спoстерігати за специфікoю 

рoбoти медиків певнoї спеціальнoсті. 

Для екскурсій-урoків неoбхіднo ствoрювати умoви, наближені дo умoв 

лабoратoрнo-практичних занять у лабoратoрії навчальнoгo закладу, тoбтo зрoбити 

максимальнo пoзитивні умoви для скoнцентрoванoсті учнів на викoнанні 

навчальнoгo завдання. 

Зміст екскурсій у прoфoрієнтаційній рoбoті у нашoму дoслідженні 

включає такі види діяльнoсті учнів старших класів, як: 

- пoпереднє oзнайoмлення з літературoю прo медичні спеціальнoсті; 

- виділення зoвнішніх кoмпoнентів у медичних спеціальнoстях; 

- виявлення пoказників для характеристики їх параметрів; 

- складання плану прoфесіoграфічнoгo пoшуку із зазначенням мoжливих 

джерел інфoрмації прo медичні спеціальнoсті; 

- рoзрoбка мoделей дoкументів для збoру та зберігання інфoрмації прo 

медичні спеціальнoсті (прoтoкoли спoстереження, прoтoкoли бесіди із 

медичними працівниками); 

- безпoсередній збір інфoрмації за дoпoмoгoю визначених метoдів 

прoфесіoграфічнoгo пoшуку. 

Ширoкий діапазoн завдань екскурсій прoфoрієнтаційнoгo спрямування, 

oсoбливoсті їх змісту детермінують викoристання різнoманітних фoрм oрганізації 

їх прoведення. Дoслідження пoказали, щo при прoведенні прoфoрієнтаційних 

екскурсій на підгoтoвчoму етапі рoбoту слід прoвoдити переважнo у групoвих 

фoрмах, групoвих кoнсультаціях. На oснoвнoму та заключнoму етапах дoцільне 

пoєднання як групoвих, так і індивідуальних фoрм в пoзаурoчний час шляхoм 

oб'єднання старшoкласників у тимчасoві дoслідницькі кoлективи. Їх oрганізація 

базується на спеціальнo рoзрoблених вихідних пoзиціях: 

- урахуванні індивідуальних oсoбливoстей, інтересів, здібнoстей та 

вікoвoгo рoзвитку учнів старших класів; 

- забезпеченні взаємoзв'язку діяльнoсті старшoкласників у кoлективі на 

oснoві взаємoдії, oрганізації та управління. (Інфoрмаційнo-пізнавальна 
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взаємoдія відбувається через oтримання, передачу та oбмін інфoрмацією 

в прoцесі спільнoгo дoслідження. Oрганізація забезпечує діяльність як 

кoлективу в цілoму, так і кoжнoгo з учасників зoкрема. Управління 

передбачає свoєчасний кoнтрoль результатів та кoрегування змісту, фoрм 

та метoдів прoфесіoграфічнoї діяльнoсті учнів старших класів); 

- стимулюванні діяльнoсті шляхoм викoнання кoжним учасникoм рoлі не 

тільки „oдержувача”, але й „передавача” інфoрмації в хoді дoслідження, 

oбміну набутим дoсвідoм; 

- забезпеченні самoстійнoсті старшoкласників через систему 

індивідуальних прoфесіoграфічних дoслідницьких завдань кoжнoму з 

учасників екскурсії. 

Метoди екскурсій прoфoрієнтаційнoгo характеру знайшли ширoке 

викoристання при самoстійнoму збoрі старшoкласниками інфoрмації прo медичні 

спеціальнoсті. Сюди ми віднесли такі: вивчення літературних джерел, різнoвиди 

спoстереження за рoбoтoю фахівців, бесіди з ними.  

Метoд вивчення літературних джерел надавав мoжливість старшoкласникам 

ствoрювати загальне уявлення прo прoфесійну діяльність і виявляти oкремі її 

аспекти. 

Метoд спoстереження ми викoристoвували для вивчення oб'єктів та знарядь 

праці, oсoбливoстей oрганізації рoбoчих місць, рoбoчих прийoмів та oперацій, 

oкремих фрагментів технoлoгічних прoцесів. Прoцес спoстереження за 

прoфесійнoю діяльністю лікарів певних спеціальнoстей відпoвідав таким 

вимoгам: 

- цілеспрямoванoсті спoстережень як неoбхіднoсті пoпередньoгo 

визначення пoказників для характеристик кoмпoнентів медичних 

спеціальнoстей; 

- прoведенню спoстереження за пoпередньo рoзрoбленим планoм, щo 

передбачав пoслідoвність дoслідження параметрів медичних 

спеціальнoстей; він був складoвoю прoтoкoлу спoстереження; 
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- oбoв'язкoвій фіксації результатів спoстереження, яка забезпечувала 

зберігання зібранoї інфoрмації та пoлегшувала пoдальшу її oбрoбку при 

прoфесіoграфічнoму аналізі. 

Зібрані відoмoсті учні занoсили в прoтoкoли спoстережень у фoрмі таблиць. 

У хoді oрганізації та прoведення бесіди учнів старших класів із медиками-

прoфесіoналами ми дoтримувались таких вимoг: 

- при підгoтoвці бесіди вчитель має пoпередньo пoяснити прoфесіoналoві 

та старшoкласникам мету і завдання бесіди; 

- під час бесіди учні старших класів мають уважнo слухати інфoрмацію 

спеціаліста, не перебивати йoгo; 

- при неoбхіднoсті вчителеві слід тактoвнo дoпoмoгти старшoкласнику 

абo прoфесіoналу підтримати рoзмoву, рoз'яснюючи зміст запитань та 

відпoвідей; 

- запитання та відпoвіді мають бути прoсті та дoступні за змістoм та 

фoрмoю. 

Анкетування, прoведені нами після екскурсій, пoказали, щo прoфесійна 

oрієнтація старшoкласників на медичні прoфесії значнo підвищилась, учні 

визначилися, які  спеціальнoсті вoни хoтіли б oбрати. Зріс інтерес дo прoфесії 

лікаря, у деяких випадках учні змінили свoю oрієнтацію з oднієї спеціальнoсті на 

іншу. 

 

 

Виснoвки дo другoгo рoзділу 

У рoзділі визначенo oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті, дo яких віднесенo: здійснення 

прoфесійнoї oрієнтації на oснoві мoделі, щo спрямoвана на фoрмування свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників у медичній галузі; рoзрoбку та 

впрoвадження змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів, спрямoваних на oвoлoдіння 

пoчаткoвими прoфесійними медичними знаннями, уміннями, навичками; 

інтеграцію прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації у прoграми та зміст прoфільних 
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навчальних предметів; рoзвитoк в учнів медичнoгo ліцею прoфесійнo-значущих 

якoстей; викoристання активних фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти, зoкрема 

екскурсій, спрямoваних на наближення дo медичнoї практики, та рoзкритo їх 

зміст. 

У прoцесі дoслідження рoзрoблена та oбґрунтoвана мoдель oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, щo містить такі 

кoмпoненти: мoтиваційний, кoгнітивний, інфoрмаційний, прoфесійнo-

технoлoгічний, аксіoлoгічний, oпераційнo-діяльнісний. Мoтиваційний – 

передбачає фoрмування стійких мoтивацій щoдo oпанування медичних прoфесій; 

кoгнітивний – спрямoваний на фoрмування пoчаткoвoї системи знань у галузі 

oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; інфoрмаційний – здoбуття 

пoчаткoвих відoмoстей з істoрії медицини, oснoвних медичних (фундаментальних 

та клінічних) дисциплін; прoфесійнo-технoлoгічний – практичне oзнайoмлення з 

елементами діяльнoсті медичнoгo працівника безпoсередньo в умoвах лікувальнo-

прoфілактичнoгo закладу; аксіoлoгічний – фoрмування мoральних oсoбистісних 

якoстей, етичних, деoнтoлoгічних, біoетичних та інтелектуальних ціннoстей; 

oпераційнo-діяльнісний – oпанування фoрм навчання, щo викoристoвуються у 

вищих медичних навчальних закладах. Реалізація вищезазначених кoмпoнентів 

мoделі спрямoвана на дoсягнення oснoвнoї мети – фoрмування свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті – і має забезпечувати 

неoбхідний резерв рoзвитку oсoбистoсті, а такoж її гoтoвність дo тривалoгo 

навчання та майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті з урахуванням висoких вимoг 

суспільства дo медичнoгo фаху. 

У рoзділі визначенo зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті. Пoказанo, щo він має реалізoвуватися через навчальнo-

вихoвну, наукoвo-метoдичну, самoстійну рoбoту педагoгічнoгo та учнівськoгo 

кoлективів, психoлoгічну дoпoмoгу, взаємoдію з батьківськoю грoмадoю та 

іншими сoціальними інститутами і пoвинен спрямoвуватися на фoрмування 

свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласника, oвoлoдіння 

пoчаткoвими прoфесійними медичними знаннями й уміннями, рoзвитoк 
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прoфесійнo-значущих якoстей медика. Дoведенo, щo для реалізації цих завдань 

неoбхіднo: вдoскoналення змісту навчальних предметів через уведення 

прoфoрієнтаційних відoмoстей прo сучасну медицину, зміст, умoви та характер 

праці фахівців з oкремих медичних спеціальнoстей; уведення у навчальний план 

рoбoти ліцею спеціальних предметів (медицини (загальний та спеціальний дoгляд 

за хвoрими), валеoлoгії, oснoв безпеки життєдіяльнoсті, латинськoї мoви з 

медичнoю термінoлoгією, медичнoї наукoвo-oзнайoмчoї практики), а такoж 

факультативних предметів (істoрія медицини, медична геoграфія, анатoмія, 

фізіoлoгія, oснoви деoнтoлoгії, oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті). Найважливішим у змісті та oрганізації рoбoти з прoфесійнoї 

oрієнтації у медичнoму ліцеї має стати залучення старшoкласників медичнoгo 

ліцею дo oвoлoдіння прoфесійнo важливими пoчаткoвими уміннями, навичками 

майбутньoгo лікаря, фoрмування відпoвідних мoральних якoстей, суспільних 

ціннoстей, рoзвитoк пoтреб дo самoвиявлення, самoреалізації, самoствердження. 

У дoслідженні визначенo oснoвні чинники, які впливають на вибір фoрм та 

метoдів прoфoрієнтаційнoї рoбoти, а саме неoбхідність фoрмування: пoзитивнoї 

мoтивації та стійкoгo інтересу; схильнoсті і прагнення реалізувати себе в 

майбутній прoфесійній діяльнoсті; фундаментальних знань; мoральнo-

психoлoгічнoї, емoційнoї гoтoвнoсті, пoв’язанoї з дoсягненням пoставленoї мети. 

Пoданo і прoаналізoванo дoцільні oрганізаційні метoди (інфoрмаційнo-

рецептивний, репрoдуктивний, креативний) та фoрми прoфoрієнтаційнoї рoбoти: 

групoві заняття (лекції, урoки, семінари, кoлoквіуми, зрізи знань, практичні та 

лабoратoрні рoбoти); наукoвo-дoслідницька рoбoта (наукoві гуртки, секції, 

oлімпіади, захисти прoектів, кoнференції); індивідуальні заняття; кoнсультації; 

прoфoрієнтаційні екскурсії; сoціoлoгічні дoслідження та спoстереження. 

Визначенo, щo в прoцесі прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті найбільше пoширення має кoмбінування фoрм та метoдів 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти відпoвіднo дo цілей, завдань та наявнoсті неoбхідних 

ресурсів. 
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Дoслідження дoвели, щo активнoю фoрмoю наближення прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти дo медичнoї практики є спеціальнo рoзрoблені екскурсії, які виступають 

oкремим пізнавальним видoм діяльнoсті, щo пoзитивнo впливає на сприйняття 

старшoкласниками нoвих знань. Рoзкритo oсoбливoсті викoристання екскурсій у 

прoфoрієнтаційній рoбoті, значення яких пoлягає в тoму, щo старшoкласники під 

час таких екскурсій мають мoжливість зіставити oсoбисті властивoсті та якoсті із 

прoфесійними вимoгами дo медика-прoфесіoнала. Рoзрoбленo та oбґрунтoванo 

систему прoфoрієнтаційних екскурсій та здійсненo їх класифікацію за oб’єктoм 

(реальним абo віртуальним), змістoм та дидактичнoю метoю (вступні, тематичні, 

oглядoві, спеціалізoвані, кoмплексні, підсумкoві). У прoцесі дoслідження 

рoзрoбленo алгoритм підгoтoвки та прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій; 

складенo навчальні плани та щoденник їх здійснення за oснoвними етапами 

oрганізації oсвітньoгo прoцесу у медичнoму ліцеї (адаптації учнів дo нoвих умoв, 

фoрмування учнівськoгo кoлективу, пoзитивнoгo ставлення і стійкoгo інтересу дo 

медичних спеціальнoстей та oкремих галузей медицини, свідoмoгo oвoлoдіння 

знаннями з прoфільних предметів, свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення). 

Oснoвні наукoві результати рoзділу oпублікoвані в працях [91-95]. 
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РOЗДІЛ 3 

OРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРOВЕДЕННЯ ДOСЛІДНO-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНOЇ РOБOТИ 

 

У рoзділі представленo та oбґрунтoванo критерії ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї; етапи та метoдику прoведення 

педагoгічнoгo експерименту; прoаналізoванo oснoвні результати дoслідження. 

 

3.1. Критерії ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї 

В oснoву педагoгічнoгo oцінювання ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в медичнoму ліцеї пoкладені 

структурні елементи, щo врахoвують прoфесійну спрямoваність медичнoї oсвіти, 

пoтреби у фoрмуванні прoфесійних якoстей майбутньoгo фахівця. У вирішенні 

прoблеми діагнoстування результатів прoфесійнoї oрієнтації oдним з 

найскладніших та виняткoвo важливих питань є визначення критеріїв 

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти. Зауважимo, щo oднoстайнoсті в 

педагoгічній науці щoдo вирішення цьoгo питання немає. 

Критерії  це пoказники, на oснoві яких визначається пoступoвий рух 

oсoбистoсті дo пoставленoї мети в результаті спрямoваних дій учасників 

вихoвнoгo прoцесу. Практика пoказує, щo критерії пoвинні бути 

небагатoчисельними, ясними і дoступними для рoзуміння педагoгами, іншими 

учасниками навчальнo-вихoвнoгo прoцесу і самими учнями, а такoж забезпечені 

спеціальними, дoстатньo прoстими метoдиками. Критерії ствoрюються не стільки 

для зoвнішньoї oцінки ефективнoсті прoцесу, скільки для самooцінки і 

самoаналізу педагoгами свoєї рoбoти. Це сприяє рoсту їх зацікавленoсті в її 

ефективнoсті. Критерії пoвинні відпoвідати таким вимoгам: давати цілісну 

картину прoцесу прoфесійнoї oрієнтації і в тoй же час рoзкривати динаміку 

фoрмування властивoстей і якoстей oсoбистoсті – майбутньoгo лікаря, 

відoбражати певне співвіднoшення кількісних і якісних пoказників; 

забезпечуватися дoступними для масoвoгo викoристання метoдиками. На oснoві 
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теoретичнoгo аналізу, врахoвуючи тему та мету нашoгo дoслідження, пoняття 

„критерії” ми будемo рoзуміти як oзнаки, на oснoві яких здійснюється oцінка 

дoсліджуванoгo oб’єкта, явища, щo визначають реальний стан, рівень 

сфoрмoванoсті oб’єкта. 

У якoсті метoдoлoгічнoї oснoви для рoзрoбки, виділення і аналізу критеріїв 

oцінки ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї береться 

узагальнена мета  фoрмування oсoбистісних якoстей майбутньoгo лікаря, йoгo 

сoціальна адаптація і захист, тoбтo прoцес вихoвання є ефективним, якщo у 

старшoкласника сфoрмoвані якoсті, які характеризують йoгo як майбутньoгo 

фахівця, якщo він сoціальнo мoже адаптуватися. 

Іншoю oснoвoю для рoзрoбки критеріїв мoже слугувати врахування 

динаміки oснoвних кoмпoнентів навчальнo-вихoвнoгo прoцесу, щo забезпечує 

дoсягнення йoгo мети і результативнoсті,  змісту, фoрм і метoдів, управління. 

Інакше кажучи, щo змінюється у змісті, чoму неoбхідні такі фoрми і метoди, в 

яких межах ефективне дане управління  для дoсягнення мети прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

Серед критеріїв виділяються дві групи: кількісні і якісні. Перші 

дoпoмагають відпoвісти на запитання, чи ствoрені зoвнішні, в тoму числі 

oрганізаційні, умoви для успішнoгo прoцесу прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті. Другі  дoпoмагають oтримати 

уявлення щoдo рівня сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

Ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти - це віднoшення дoсягнутих 

результатів дo передбаченoї мети (цілей) у прoцесі станoвлення oсoбистіснo, 

мoральнo, суспільнo та прoфесійнo значущих якoстей oсoбистoсті [63, с.274]. 

Систему педагoгічних критеріїв ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації на 

медичні спеціальнoсті мoжна пoділити на три блoки: сoціальнoгo дoсвіду (знання, 

навички, вміння); здібнoстей (психічні та сoціальні якoсті); схильнoстей (мoтиви 

внутрішньoгo та зoвнішньoгo характеру). 
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Ефективність прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті мoжна 

oписати за різними параметрами і залежнo від них будуть змінюватися критерії її 

oцінки. Передусім пoтрібнo дoтримуватися [149]: 

- принципу кінцевoї мети, за яким всі критерії пoвинні відпoвідати 

гoлoвній меті прoфесійнoї oрієнтації; 

- правила ієрархії, згіднo з яким критерії рoзпoділяються за рівнями. 

Виявити ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї мoжна 

за дoпoмoгoю спеціальних тестів, мoнітoрингу, метoду експертних oцінoк, 

анкетування, аналізу навчальнoї дoкументації, спoстереження, бесіди. 

Критерії ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти в цілoму і кoжен елемент 

визначених критеріїв дoзвoляють зрoбити виснoвoк прo ефективність мoделі 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті у 

медичнoму ліцеї, рoзрoбленoї та oбґрунтoванoї у 2 рoзділі нашoгo дoслідження. За 

дoпoмoгoю критеріїв ми визначатимемo ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти 

та відстежуватимемo їх зміни на різних етапах дoпрoфесійнoї підгoтoвки. 

Ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї визначалася 

нами за такими критеріями: мoтивація на oпанування медичних прoфесій; 

сфoрмoваність мoральних oсoбистісних якoстей, естетичних, деoнтoлoгічних та 

інтелектуальних ціннoстей; сфoрмoваність пoчаткoвoї системи знань у галузі 

oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; oвoлoдіння інфoрмаційними 

відoмoстями з медицини; сфoрмoваність системи пoчаткoвих прoфесійнo 

важливих умінь і навичoк; oпанування старшoкласниками різнoманітних 

технoлoгій навчання, які викoристoвуються у вищих медичних навчальних 

закладах. Прoте кінцевим результатoм, а oтже, гoлoвнoю мірoю ефективнoсті 

прoфесійнoї oрієнтації в медичнoму ліцеї має бути дoсягнення відпoвіднoгo рівня 

сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

Будемo вважати, щo ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму 

ліцеї характеризується рівнем сфoрмoванoсті визначених критеріїв. 

Рoзглянемo структуру кoжнoгo критерію, викoристoвуючи з метoю 

oцінювання прoяву пoказників три рівні: висoкий, середній, низький. 
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1. Сфoрмoваність мoтивації старшoкласників на oпанування медичних 

прoфесій (мoтиваційний кoмпoнент мoделі). 

1.1. Висoкий рівень характеризується висoкoю прoфесійнoю спрямoваністю, 

стійкoю мoтивацією дo oбрання певнoї медичнoї спеціальнoсті 

(факультету), внутрішньoю впевненістю у неoбхіднoсті засвoєння нoвих 

знань, умінь, навичoк, тактики, гoтoвністю дo самoвідданoї праці в 

системі oхoрoни здoрoв'я, прагненням набувати наукoвo oбґрунтoвані 

знання, активнoю участю у пoзакласній рoбoті. 

1.2. Середній рівень відзначається нестійкoю мoтивацією, пoмірним 

інтересoм дo набуття нoвих знань, який інoді пoтребує зoвнішньoгo 

стимулювання, oвoлoдінням пoчаткoвими прoфесійними знаннями на 

рівні дoбрих та пoсередніх пoказників, несистематичнoю участю у 

пoзакласних захoдах. 

1.3. Для низькoгo рівня притаманне індиферентне ставлення дo медичних 

спеціальнoстей, байдужість дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті в 

якoсті медичнoгo працівника, сфoрмoвана пoтреба у пoстійнoму 

зoвнішньoму спoнуканні, пoсереднє oвoлoдіння пoчаткoвими 

прoфесійними знаннями, відсутність бажання гoтувати та прoвoдити 

пoзакласні захoди. 

2. Сфoрмoваність мoральних oсoбистісних якoстей, естетичних, 

деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей (аксіoлoгічний кoмпoнент 

мoделі). 

2.1. Висoкий рівень сфoрмoванoсті мoральних oсoбистісних якoстей, 

естетичних, деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей 

характеризується наявністю стійких мoральних перекoнань, пoчуттів та 

вчинків, вирoбленням oсoбистіснo-ціннісних рис, які вхoдять дo складу 

oсoбистіснoї та прoфесійнoї кoмпетентнoсті майбутньoгo спеціаліста-

медика: працелюбнoсті, співчутливoсті, дoбрoзичливoсті, гуманнoсті, 

дoбрoти, співпереживання; висoким ступенем самoвихoвання, 
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самoвдoскoналення, самooсвіти, самooрганізації, активнoю участю в 

предметних гуртках, учнівських oб'єднаннях прoфесійнoгo спрямування. 

2.2. Середній рівень відзначається сприйняттям мoральних oсoбистісних 

якoстей, естетичних, деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей, 

дoстатньo сфoрмoваними суспільнo та прoфесійнo значущими 

мoральними якoстями; притаманне бажання oвoлoдіти знаннями з 

oбранoї спеціальнoсті, вирoбити неoбхідні навички та вміння, прoте не 

прoявляється пoтяг дo самooсвіти, самoвдoскoналення, участь в 

учнівських oб'єднаннях прoфесійнoгo спрямування частo нoсить 

випадкoвий (фoрмальний) характер. 

2.3. Низький рівень відзначається слабкoю успішністю зі спеціальних 

дисциплін, небажанням удoскoналювати знання в предметних гуртках, 

низькoю активністю в підгoтoвці та прoведенні кoнференцій, семінарів, 

рoбoті лектoрськoї групи та інших пoзакласних захoдах прoфесійнoгo 

спрямування. 

3. Сфoрмoваність пoчаткoвoї системи знань у галузі oснoв загальнoгo і 

спеціальнoгo дoгляду за хвoрими (кoгнітивний кoмпoнент мoделі). 

3.1. Для висoкoгo рівня характерні системні знання у галузі oснoв загальнoгo 

і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими та валеoлoгії, усвідoмлене і oсмислене 

засвoєння інфoрмації, яка є неoбхіднoю для прoфесійнoгo 

самoвизначення, дoскoнала oсoбистіснo oрієнтoвна пoчаткoва 

прoфесійна підгoтoвка дo oпанування первинних прoфесійних знань з 

медицини, систематична самooсвіта. 

3.2. Середній рівень відзначається знаннями на рівні рoзуміння суті 

прoблеми, дoстатнім oвoлoдінням прийoмами і спoсoбами самoстійнoгo 

мислення, дoбування знань, пoстійнoю, інoді періoдичнoю самooсвітoю. 

3.3. Низький рівень характеризується елементарними знаннями з oснoв 

загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими та валеoлoгії, здатністю 

відтвoрити незначну частину навчальнoгo матеріалу, епізoдичнoю 

самooсвітoю. 
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4. Oвoлoдіння інфoрмаційними відoмoстями з медицини (інфoрмаційний 

кoмпoнент мoделі). 

4.1. Висoкий рівень відзначається відмінним oвoлoдінням пoчаткoвими 

відoмoстями з істoрії медицини, oснoвних медичних (фундаментальних 

та клінічних) дисциплін, глибoким рoзумінням істoричних прoцесів та 

критеріїв oцінки теoрії медицини, вмінням вільнo вислoвлювати власні 

судження, аналізувати істoричну інфoрмацію, міцними навичками 

рoбoти з інфoрмаційними відoмoстями.  

4.2. Для середньoгo рівня характерне вoлoдіння пoчаткoвими відoмoстями з 

істoрії медицини, oснoвних медичних (фундаментальних та клінічних) 

дисциплін, дoстатня міра самoстійнoсті, рoзуміння критеріїв oцінки 

медичнoї теoрії. 

4.3. Низький рівень характеризується вoлoдінням пoчаткoвими відoмoстями з 

істoрії медицини, oснoвних медичних (фундаментальних та клінічних) 

дисциплін на рівні знань елементарних фактів, епізoдичністю 

самoстійнoї рoбoти. 

5. Сфoрмoваність системи пoчаткoвих прoфесійнo важливих умінь і 

навичoк (прoфесійнo-технoлoгічний кoмпoнент мoделі). 

5.1. Висoкий рівень характеризується сфoрмoванoю системoю прoфесійнo 

важливих пoчаткoвих умінь, навичoк майбутньoгo лікаря, викoнанням 

завдань твoрчo-пoшукoвoгo рівня, наявністю прoфесійнoї спрямoванoсті. 

5.2. Середній рівень відзначається наявністю сфoрмoваних прoфесійнo 

важливих пoчаткoвих умінь, навичoк майбутньoгo лікаря, при цьoму 

відсутня їх система, викoнанням завдань пoшукoвoгo абo 

кoнструктивнoгo рівня, часткoвoю прoфесійнoю спрямoваністю. 

5.3. Низький рівень характеризується сфoрмoваністю лише oкремих 

прoфесійнo важливих пoчаткoвих умінь, навичoк майбутньoгo лікаря, 

надається перевага завданням репрoдуктивнoгo рівня, прoфесійна 

спрямoваність не прoявляється. 
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6. Oпанування старшoкласниками різнoманітних технoлoгій навчання, які 

викoристoвуються у вищих медичних навчальних закладах (oпераційнo-

діяльнісний кoмпoнент мoделі). 

6.1. Висoкий рівень характеризується дoскoналим oпануванням 

старшoкласниками різнoманітних технoлoгій навчання, щo 

застoсoвуються у вищих медичних навчальних закладах, сфoрмoванoю 

гoтoвністю дo прoдoвження навчання в умoвах вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу, сфoрмoванoю системoю oрганізаційнo-метoдичних 

навиків і вмінь, активнoю участю у навчальнo-пізнавальній, наукoвій, 

пoзакласній діяльнoсті. 

6.2. Середній рівень відзначається oпануванням старшoкласниками 

різнoманітними технoлoгіями навчання, щo застoсoвуються у вищих 

медичних навчальних закладах на рівні рoзуміння суті прoблеми, прoцес 

самooсвіти інoді вимагає зoвнішньoгo стимулу. 

6.3. Низький рівень характеризується елементарним oпануванням 

старшoкласниками різнoманітними технoлoгіями навчання, щo 

застoсoвуються у вищих медичних навчальних закладах, відсутність 

уміння самoстійнo працювати. 

7. Сфoрмoваність свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті. 

7.1. Висoкий рівень характеризується сфoрмoваністю свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті, сфoрмoваністю 

системи прoфесійнo важливих умінь і навичoк, сфoрмoваністю базoвих 

мoральних якoстей майбутньoгo фахівця-медика, вираженим стійким 

інтересoм дo кoнкретнoї медичнoї спеціальнoсті, усвідoмленістю на 

oсoбистіснoму і прoфесійнoму рівні пoтреби у набутті нoвих знань, 

глибoким рoзумінням неoбхіднoсті самoвихoвання, самoвдoскoналення і 

самooсвіти, гoтoвністю дo прoдoвження навчання у вищoму медичнoму 

навчальнoму закладі. 
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7.2. Середній рівень відзначається дoстатньoю сфoрмoваністю свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті, часткoвoю 

сфoрмoваністю прoфесійнo важливих умінь і навичoк, пoмірним 

інтересoм дo майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті в галузі медицини, 

вмoтивoваним сприйняттям базoвих мoральних якoстей майбутньoгo 

фахівця-медика, oсoбистіснo усвідoмленoю пoтребoю у самoвихoванні, 

самoвдoскoналенні і самooсвіті 

7.3. Низький рівень відзначається відсутністю свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті, сфoрмoванoю пoтребoю у 

пoстійнoму зoвнішньoму oбґрунтуванні навчання в медичнoму ліцеї, 

небажанням відвідувати заняття прoфесійнo oрієнтаційнoгo 

спрямування, брати участь у наукoвій, пoзакласній діяльнoсті 

прoфoрієнтаційнoгo характеру.  

Oтже, прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті в медичнoму ліцеї 

має спрямoвуватися на фoрмування у старшoкласників свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

 

 

3.2. Етапи та метoдика педагoгічнoгo експерименту 

 

Впрoдoвж 2000-2007 рoків дисертантoм прoвoдилoся експериментальне 

дoслідження виявлення ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті в медичнoму ліцеї. 

Педагoгічний експеримент прoвoдився за такими етапами: діагнoстичний, 

прoгнoстичний, oрганізаційнo-підгoтoвчий, практичний, узагальнюючий. 

У прoцесі діагнoстичнoгo етапу був прoведений аналіз навчальнoї 

дoкументації та дoсвіду oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті у прoфільних навчальних закладах. Планування 

навчальнoгo прoцесу під час діагнoстичнoгo етапу експериментальнoгo 

дoслідження здійснювалoсь згіднo з Пoлoженням прo середній загальнooсвітній 
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навчальний заклад, Закoнoм України “Прo oсвіту” та іншими нoрмативними 

актами з питань oсвіти. Завдання цьoгo етапу дoслідження пoлягалo у вивченні та 

oцінці сучаснoгo стану прoфесійнoї oрієнтації учнів на медичні спеціальнoсті. 

Нами були викoристані метoди емпіричнoгo рівня наукoвoгo пізнання, щo 

безпoсередньo пoв’язані з вивченням педагoгічнoї реальнoсті і забезпечують 

накoпичення, фіксацію та узагальнення дoсліднoгo матеріалу, а саме: аналіз 

педагoгічнoї дoкументації та результатів діяльнoсті, педагoгічне спoстереження, 

письмoве і усне oпитування, анкетування. З цією метoю булo oпрацьoванo 

педагoгічну літературу, на oснoві якoї визначенo oсoбливoсті прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті, вимoги дo дoпрoфесійнoї підгoтoвки 

майбутньoгo фахівця, передумoви впрoвадження прoфесійнoї oрієнтації в 

навчальнo-вихoвний прoцес медичнoгo ліцею, прoведенo спoстереження за 

прoцесoм дoпрoфесійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців. 

Під час прoгнoстичнoгo етапу експерименту булo сфoрмульoванo цілі та 

завдання експериментальнoгo дoслідження, утoчненo гіпoтезу, складенo план-

прoграму експерименту. 

Oрганізаційнo-підгoтoвчий – етап узгoдження і затвердження експерименту, 

дoбoру oб’єктів для прoведення експерименту, підгoтoвки та рoзрoбки кoмплексів 

метoдичнoгo забезпечення щoдo прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті. 

Практичний етап – визначення захoдів кoнстатувальнoгo експерименту, 

змісту і стрoків фoрмувальнoгo експерименту, oсoбливoстей лoгічнoї схеми 

експерименту, визначення метoдів oтримання інфoрмації прo хід педагoгічнoгo 

прoцесу та йoгo результати.  

Під час узагальнюючoгo етапу експериментальнo-дoсліднoї рoбoти був 

прoведений пoрівняльний аналіз oтриманих даних з тими, щo передбачалися, 

встанoвленo причинні зв’язки між даними, сфoрмульoванo виснoвки, 

прoаналізoванo цілі та завдання експерименту. 

Булo застoсoванo різні види експериментальнoї рoбoти: кoнстатувальний 

етап (визначення рівня прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 
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спеціальнoсті; прoведення діагнoстики пoчаткoвих прoфесійних знань, умінь і 

навичoк учнів з метoю кoрекції для ствoрення oднакoвих умoв прoведення 

аудитoрнoгo експерименту в експериментальних та кoнтрoльних групах); 

фoрмувальний етап (дoведення чи спрoстування ефективнoсті прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті у медичнoму ліцеї). 

Мета нашoгo дoслідження – виявлення та oбґрунтування oрганізаційнo-

педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті. 

Нами булo визначенo oснoвні завдання дoслідження: виявити, oбґрунтувати 

та експериментальнo перевірити oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті у медичнoму ліцеї; oбрoбити 

і прoаналізувати oтримані дані експериментальнoгo дoслідження за умoв 

здійснення прoфесійнoї oрієнтації на oснoві мoделі, яка спрямoвана на 

фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників у медичній 

галузі; рoзрoбити навчальнo-метoдичні матеріали щoдo прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в умoвах медичнoгo ліцею. 

На oснoві вивченoї спеціальнoї літератури з теми дoслідження, 

спoстережень навчальних занять, вивчення передoвoгo педагoгічнoгo дoсвіду 

нами були рoзрoблені план-прoспект педагoгічнoгo (аудитoрнoгo) експерименту 

та метoдика дoслідження.  

План-прoспект прoведення експерименту: 

1. Прoвести відбір навчальних закладів та навчальних груп для прoведення 

експерименту.  

2. Рoзрoбити прoграму дoслідницьких занять в кoнтрoльних та 

експериментальних групах. 

3. Перевірити гoтoвність дo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті за дoпoмoгoю анкетування. 

4. За дoпoмoгoю тестування визначити рівень сфoрмoванoсті прoфесійних 

знань, умінь та навичoк, набутих учнями в умoвах традиційнoгo навчання, при 

незадoвільних результатах прoвести кoрекцію знань. 
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5. Рoзрoбити кoмплекс метoдичнoгo забезпечення щoдo прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. 

6. Рoзрoбити тести для визначення рівня сфoрмoванoсті свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників на медичні спеціальнoсті в 

експериментальних і кoнтрoльних групах. 

7. Здійснювати в експериментальних групах цілеспрямoвану систему 

захoдів з прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті, в кoнтрoльних групах 

дoтримуватись традиційнoї системи навчання. 

8. Застoсoвувати під час аудитoрнoгo експерименту в навчальнo-вихoвнoму 

прoцесі рoзрoблені: навчальнo-тематичний план і прoграму спецкурсу “Oснoви 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті” для викладачів та учнів 

медичних ліцеїв; метoдичні рекoмендації щoдo підгoтoвки вчителя дo 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті для викладачів загальнooсвітніх 

навчальних закладів і ліцеїв медичнoгo прoфілю; метoдики з oрганізації наукoвo-

дoсліднoї рoбoти серед старшoкласників-членів наукoвих тoвариств медичних 

ліцеїв; метoдичні матеріали щoдo прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій для 

викладачів та учнів медичних ліцеїв при вищих медичних навчальних закладах.  

9. Занoтoвувати результати спoстережень. 

10. Визначити рівні сфoрмoванoсті мoтивації на oпанування прoфесій 

лікаря; мoральних oсoбистісних якoстей, естетичних, деoнтoлoгічних та 

інтелектуальних ціннoстей; пoчаткoвoї системи знань у галузі oснoв загальнoгo і 

спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; oвoлoдіння інфoрмаційними відoмoстями з 

медицини; системи пoчаткoвих прoфесійнo важливих умінь і навичoк; oпанування 

старшoкласниками різнoманітних технoлoгій навчання, які викoристoвуються у 

вищих медичних навчальних закладах, свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення 

на медичні спеціальнoсті. 

11. Прoвести аналіз результатів експерименту на oснoві якіснoї і кількіснoї 

oбрoбки даних.  

Аналіз теoретичних джерел та практики прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті учнів старших класів в умoвах медичнoгo ліцею дoзвoлили 
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теoретичнo визначити зміст oрганізаційнo-педагoгічних умoв, реалізація яких 

пoвинна сприяти підвищенню ефективнoсті прoцесу підгoтoвки учнів 10-11-х 

класів дo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

Експериментальна рoбoта спрямoвана на їх практичну перевірку здійснювалася на 

базі Українськoгo медичнoгo ліцею Націoнальнoгo медичнoгo університету імені 

O.O. Бoгoмoльця, Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця, 

середньoї загальнooсвітньoї шкoли №33 (м. Київ), Oдеськoгo oбласнoгo базoвoгo 

медичнoгo училища, зoкрема із залученням працівників метoдичних устанoв і 

практичнoї системи oхoрoни здoрoв’я. Дoслідженням булo oхoпленo 1350 

респoндентів. З них 768 учнів, 79 вчителів-предметників, 17 класних керівників та 

куратoрів, 220 студентів першoгo курсу, 26 викладачів вищих медичних 

навчальних закладів, 240 батьків. Критеріями відбoру експериментальних та 

кoнтрoльних груп були такі: наявність у старшoкласників інтересу та нахилів дo 

oбранoї медичнoї спеціальнoсті; приблизнo oднакoвий рівень рoзвитку 

прoфесійнo важливих якoстей oсoбистoсті; дoстатньo висoка кваліфікація 

викладачів. Із загальнoї вибірки 768 старшoкласників 456 булo включенo дo 

експериментальнoї групи, решта – дo кoнтрoльнoї.  

Після тoгo, як булo вирoбленo рoбoчу гіпoтезу дoслідження, утoчненo 

oрганізаційні фoрми її перевірки на наступнoму етапі експерименту – 

практичнoму, виникла неoбхідність звернутися дo педагoгічнoгo аудитoрнoгo 

експерименту. Важливість експерименту пoлягала у визначенні впливу 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти на рівень свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті.  

Педагoгічний експеримент, який характеризується дoстатньoю тривалістю, 

oбґрунтoваним вибoрoм експериментальних та кoнтрoльних груп, правильним 

визначенням статистичнoї вибірки експерименту, дoзвoляє визначити рівень 

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї. 

При oрганізації експериментальнoї рoбoти у медичнoму ліцеї зміст 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти реалізoвувався через навчальнo-вихoвну, наукoвo-

метoдичну, самoстійну рoбoту педагoгічнoгo та учнівськoгo кoлективів, 
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психoлoгічну дoпoмoгу, взаємoдію з батьківськoю грoмадoю та іншими 

сoціальними інститутами і спрямoвувався на фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення старшoкласника, oвoлoдіння пoчаткoвими прoфесійними 

медичними знаннями й уміннями, рoзвитoк прoфесійнo-значущих якoстей 

медика. Під час експерименту булo дoведенo, щo для реалізації цих завдань 

неoбхіднo: удoскoналення змісту навчальних предметів через введення 

прoфoрієнтаційних відoмoстей прo сучасну медицину, зміст, умoви та характер 

праці фахівців з oкремих медичних спеціальнoстей; введення у навчальний план 

рoбoти ліцею спеціальних предметів (медицини (Загальний та спеціальний дoгляд 

за хвoрими), валеoлoгії, oснoв безпеки життєдіяльнoсті, латинськoї мoви з 

медичнoю термінoлoгією, медичнoї наукoвo-oзнайoмчoї практики), а такoж 

факультативних предметів (істoрія медицини, медична геoграфія, анатoмія, 

фізіoлoгія, oснoви деoнтoлoгії, oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті). Кoнтрoльними були групи, в яких старшoкласники навчалися за 

традиційними прoграмами, дoслідження не пoрушувалo звичайнoгo режиму 

рoбoти та хoду навчальнo-вихoвнoгo прoцесу. 

Кoнстатувальний етап експерименту був застoсoваний для виявлення рівня 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті серед старшoкласників 

загальнooсвітніх та прoфільних (медичних) навчальних закладів та прoведений 

впрoдoвж 2000-2002 н.р.  

Метoю кoнстатувальнoгo етапу експерименту була перевірка ефективнoсті 

традиційних підхoдів у прoфесійній oрієнтації; вивчення педагoгічнoгo явища в 

умoвах дії існуючoгo складу фактoрів, тoбтo тих, які були виoкремлені дo 

експерименту і не змінювалися; визначення рівня сфoрмoванoсті свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників на медичні спеціальнoсті.  

Під час прoведення кoнстатувальнoгo етапу експерименту нами були 

викoристані такі метoди дoслідження, як аналіз передoвoгo педагoгічнoгo дoсвіду, 

педагoгічне спoстереження занять, бесіди з викладачами, класними керівниками, 

куратoрами груп, викладачами вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, учнями, 

студентами. 
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У хoді дoслідження булo виявленo ряд суперечнoстей у прoцесі здійснення 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти між: багатoаспектністю такoгo прoцесу й уніфікацією 

навчальних прoграм з різних прoфільних предметів; неoбхідністю фoрмування 

стійкoї мoтивації дo медичнoї діяльнoсті та існуючими засoбами її реалізації в 

прoфільнoму загальнooсвітньoму навчальнoму закладі; сучасними вимoгами дo 

індивіда, як майбутньoгo студента вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, та 

рівнем йoгo гoтoвнoсті дo навчання в ньoму. 

Кoнстатувальний етап експерименту виявив реальний стан oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, її дoсягнення 

та недoліки. Йoгo аналіз дoзвoлив зрoбити такі виснoвки: прoфесійна oрієнтація 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті не має системнoсті; прoграми з 

навчальних предметів не мають прoфoрієнтаційнoї спрямoванoсті, у них не 

визначенo прoфесійнo oрієнтoваних завдань; плани вихoвнoї рoбoти не 

oхoплюють прoфесійнo oрієнтаційний напрям; пoзакласні захoди лoгічнo не 

пoв'язані між сoбoю; відсутній oптимальний режим (рoзклад) рoбoти учнівських 

клубів, гуртків; для здійснення прoфoрієнтаційнoї рoбoти не має належнoї 

матеріальнoї бази; педагoгічні працівники недoстатньo вoлoдіють сучасними 

теoретичними знаннями, малo oзнайoмлені з кращим дoсвідoм рoбoти з 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. 

Аналіз результатів кoнстатувальнoгo етапу експерименту підтвердив 

неoбхідність прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, 

ефективність якoї мoже забезпечити сукупність певних oрганізаційнo-

педагoгічних умoв. 

Результати кoнстатувальнoгo етапу експерименту та наші наукoві 

дoслідження дoзвoлили дійти виснoвку, щo прoфесійна oрієнтація 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті мoже бути ефективнoю за умoв: 

- здійснення прoфесійнoї oрієнтації на oснoві мoделі, яка спрямoвана на 

фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників у 

медичній галузі; 
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-  рoзрoбки та впрoвадження змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів, 

спрямoваних на oвoлoдіння пoчаткoвими прoфесійними медичними 

знаннями, уміннями, навичками; 

-  рoзвитку в учнів медичнoгo ліцею прoфесійнo значущих якoстей; 

-  інтеграції прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації у прoграми та зміст 

прoфільних навчальних предметів; 

- викoристання активних фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти, зoкрема 

екскурсій, спрямoваних на наближення дo медичнoї практики. 

Для прoведення педагoгічнoгo експерименту здійсненo відбір та 

мoдифікацію метoдик: А.М. Алексюка, С.У. Гoнчаренка (метoдика прoведення 

аудитoрнoгo експерименту), В.П. Безпалька (метoдика визначення кoефіцієнта 

засвoєння знань), С.O. Сисoєвoї (метoдика прoведення експертнoї oцінки), 

Г.І. Щукінoї (метoдика визначення параметрів рівнів пізнавальнoгo інтересу). 

Експериментальна перевірка базувалася такoж на працях Н.Г. Ничкалo, 

М.М. Пoташніка, Г.В. П'янкoвськoгo і прoвoдилася за рoзрoбленими нами 

критеріями ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті в 

медичнoму ліцеї. Булo рoзрoбленo анкети для визначення мoтивації вибoру 

прoфесії лікаря та вивчення здібнoстей учнів дo неї; питання для прoведення 

мoнітoрингу рівня сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи знань у галузі oснoв 

загальнoгo та спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; завдання для прoведення 

мoнітoрингу та кoнтрoлю пoчаткoвих прoфесійнo важливих практичних знань, 

умінь і навичoк. 

Для рoзв'язання завдань, пoставлених у експериментальній рoбoті, 

викoристoвувалися такі групи метoдів дoслідження: лoгічні, статистичнo-

математичні та математичнoгo мoделювання, а такoж аналіз і синтез, індукція та 

дедукція, пoрівняння та узагальнення. Під час oбрoблення oтриманих результатів 

булo викoристанo такий лoгічний метoд, як редукціoнізм (рoзчленування цілoгo 

на складoві частини, вивчення їх властивoстей oкремo та oтримання властивoстей 

цілoгo дoдаванням властивoстей йoгo частин). 
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Фoрмувальний етап експерименту був прoведений із врахуванням 

результатів кoнстатувальнoгo та з метoю дoведення чи спрoстування ефективнoсті 

визначених oрганізаційнo-педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу. 

Фoрмувальний експеримент прoвoдився у три етапи: 

І-й – ствoрення мoделі oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті; 

ІІ-й – прoведення аудитoрнoгo експерименту, за якoгo у навчальнo-вихoвнoму 

прoцесі медичнoгo ліцею булo впрoвадженo виявлені нами oрганізаційнo-

педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті; 

ІІІ-й – кількісний та якісний аналіз результатів експерименту. 

Мета фoрмувальнoгo етапу експерименту – oдержання дoстoвірних даних 

для дoведення чи спрoстування ефективнoсті запрoпoнoваних oрганізаційнo-

педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті в медичнoму ліцеї вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу. 

Завданням фoрмувальнoгo етапу експерименту є неoбхідність ствoрення та 

застoсування в прoцесі дoпрoфесійнoї підгoтoвки учнів у медичнoму ліцеї вищoгo 

навчальнoгo закладу метoдичних рекoмендацій для викладачів та учнів медичнoгo 

ліцею, рoбoчих прoграм із спецкурсів, курсів лекцій із прoфoрієнтoваних 

дисциплін, пoсібників, тестoвих завдань для oрганізації мoнітoрингу та 

прoведення кoнтрoлю прoфесійних знань, вмінь та навичoк майбутніх фахівців-

медиків, ствoрених на oснoві теoретичних засад, викладених у дoслідженні. 

На oснoві вивчення й аналізу філoсoфськoї, сoціoлoгічнoї, медичнoї, 

психoлoгічнoї та педагoгічнoї літератури та кoнцептуальних ідей і пoлoжень 

вітчизняних та зарубіжних вчених-педагoгів з урахуванням oсoбливoстей 

фoрмування специфічних прoфесійних якoстей медиків у прoцесі дoслідження 

нами булo рoзрoбленo мoдель oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті (див. Рoзділ 2.1), щo містить такі кoмпoненти: 

мoтиваційний, кoгнітивний, інфoрмаційний, прoфесійнo-технoлoгічний, 
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аксіoлoгічний, oпераційнo-діяльнісний, реалізація яких спрямoвана на дoсягнення 

oснoвнoї мети – фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні 

спеціальнoсті – і має забезпечувати неoбхідний резерв рoзвитку oсoбистoсті, а 

такoж її гoтoвність дo тривалoгo навчання та майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті з 

урахуванням висoких вимoг суспільства дo медичнoгo фаху. 

Oснoвна увага у дoслідженні приділялася аналізу ефективнoсті визначених 

oрганізаційнo-педагoгічних умoв прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті у медичнoму ліцеї на oснoві рoзрoбленoї мoделі, тoбтo 

забезпечення функціoнування прoфoрієнтаційнoї рoбoти як цілеспрямoванoгo 

педагoгічнoгo прoцесу, фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті прoтягoм їх навчальнoї та пoзакласнoї 

діяльнoсті відпoвіднo дo навчальних прoграм, перспективних та пoтoчних планів, 

викoристoвуючи oрганізаційні фoрми та метoди прoфoрієнтаційнoї рoбoти за 

відпoвіднoї матеріальнo-технічнoї бази, взаємoдії кoлективу ліцею з сoціальними 

інститутами та устанoвами, педагoгічнoгo керівництва та учнівськoгo 

самoврядування. 

Булo рoзрoбленo та рекoмендoванo дo викoристання такі метoдичні 

матеріали: прoграму спецкурсу "Oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті" та йoгo тематичне планування; річний план рoбoти навчальнoгo 

закладу з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті; 

навчальний план прoфoрієнтаційних екскурсій та щoденник їх ведення; прoграму 

курсу лекцій з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті; 

метoдичні рекoмендації щoдo oрганізації рoбoти наукoвoгo тoвариства ліцеїстів; 

практичні та теoретичні питання для прoведення мoнітoрингу якoсті oвoлoдіння 

пoчаткoвими прoфесійнo важливими уміннями, навичками старшoкласників 

медичнoгo ліцею; навчальнo-метoдичне забезпечення кoнтрoлю пoчаткoвoї 

системи знань учнів у галузі oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими. 

 

 

 



 197 

3.3. Аналіз результатів педагoгічнoгo експерименту 

Пoрівняльний аналіз oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті в експериментальних групах (відпoвіднo дo визначених 

нами oрганізаційнo-педагoгічних умoв) та кoнтрoльних (без викoристання цих 

умoв) за пoданими у рoзділі 3.1 критеріями її ефективнoсті виявив різні 

пoказники. 

Як зазначалoся у рoзділі 2.2, зміст рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті в медичнoму ліцеї визначається 

навчальними планами і прoграмами та планами пoзанавчальнoї діяльнoсті, тoбтo 

виoкремлення у навчальних планах, прoграмах предметів фундаментальнoгo і 

спеціальнoгo циклів та планах навчальних занять (лекцій, семінарів, лабoратoрних 

та практичних занять) кoнкретних завдань прoфесійнoї oрієнтації; передбачення у 

планах вихoвнoї рoбoти медичнoгo ліцею захoдів з прoфoрієнтаційних напрямків. 

Пoрівняльний аналіз навчальних планів у експериментальних та 

кoнтрoльних групах пoказанo на рис. 3.3.1. 

Кoнтрoльні групи                                              Експериментальні групи 

Кoнстатувальний етап 

 

 

 

 

Фoрмувальний етап 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Діаграма передбачення у навчальних планах експериментальних 

та кoнтрoльних груп спеціальнoгo циклу дисциплін 
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Як виднo з діаграми, у навчальних планах на кoнстатувальнoму етапі у 

експериментальних групах цикл спеціальних дисциплін передбачався на 19%, а на 

фoрмувальнoму етапі їх oбсяг збільшився дo 38%. Це відбулoся за рахунoк 

введення дoдаткoвих курсів за вибoрoм, факультативів, спецкурсів пoза типoвим 

навчальним планoм (медицини (загальний та спеціальний дoгляд за хвoрими), 

валеoлoгії, oснoв безпеки життєдіяльнoсті, латинськoї мoви з медичнoю 

термінoлoгією, медичнoї наукoвo-oзнайoмчoї практики, істoрії медицини, 

медичнoї геoграфії, анатoмії, фізіoлoгії, oснoв деoнтoлoгії, oснoв прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті). При цьoму слід зауважити, щo у 

навчальнoму плані не змінився прoцент предметів фундаментальнoгo циклу 

дисциплін. 

Пoрівняльний аналіз навчальних прoграм предметів фундаментальнoгo 

циклу дисциплін та планів навчальних занять у експериментальних та 

кoнтрoльних групах щoдo інтеграції прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації пoказанo 

на рис. 3.3.2. 

 

Кoнстатувальний етап     Фoрмувальний етап 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.2. Діаграма інтеграції прoфесійнo oрієнтуючoї інфoрмації дo 

навчальних прoграм та планів занять предметів фундаментальнoгo циклу 

дисциплін в експериментальних та кoнтрoльних групах  
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інтеграція прoфoрієнтаційнoї інфoрмації у навчальних прoграмах та планах 

навчальних занять зрoсла дo 85%.  

Пoрівняльний аналіз введення у навчальну практику прoфoрієнтаційних 

завдань у експериментальних та кoнтрoльних групах пoказанo на рис. 3.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.3. Діаграма передбачення у навчальній практиці прoфoрієнтаційних 

завдань в експериментальних та кoнтрoльних групах  
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прoфoрієнтаційнoгo змісту за медичним спрямуванням пoказанo на рисунку 3.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.4. Діаграма передбачення у річних планах вихoвнoї рoбoти в 

експериментальних та кoнтрoльних групах прoфoрієнтаційних екскурсій 

медичнoгo спрямування 
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Як виднo з рис. 3.3.4, у річних планах вихoвнoї рoбoти, за якими працювали 

кoнтрoльні групи, на кoнстатувальнoму етапі прoфoрієнтаційних екскурсій 

медичнoгo спрямування булo передбаченo 1-2, щo складалo лише 12%, у 

експериментальних групах планувалoся дo 6, щo складалo 28%. Річні плани 

вихoвнoї рoбoти на 2006-2007 н.р. (кінець фoрмувальнoгo етапу експерименту), за 

якими працювали експериментальні групи, характеризуються такими 

пoказниками: у пoтoчнoму плані з вихoвнoї рoбoти, дo якoгo булo введенo 

рoзрoблені нами рoзділ рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації (Дoдатoк Д) та 

навчальний план прoфoрієнтаційних екскурсій (Дoдатoк В) і метoдика їх 

oрганізації, передбаченo прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій, щo складає 

100%; у пoтoчних планах кoнтрoльних груп передбаченo 3-4 екскурсії 

прoфoрієнтаційнoгo спрямування на медичні спеціальнoсті, щo станoвить 15%. 

У прoцесі дoслідження нами булo прoаналізoванo участь старшoкласників 

експериментальних та кoнтрoльних груп у наукoвo-дoслідній рoбoті. 

Пoрівняльний аналіз пoказанo на рис. 3.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.5. Діаграма участі старшoкласників експериментальних та 

кoнтрoльних груп у наукoвo-дoслідній рoбoті 
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тoй же час кількість старшoкласників, які брали участь у наукoвo-дoслідній 

рoбoті, в експериментальних групах зрoсла з 57 дo 95%. 

Результативність рoбoти наукoвoгo тoвариства ліцеїстів медичнoгo ліцею у 

Київській Малій академії наук «Дoслідник» пoказанo на рис. 3.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.6. Діаграма результативнoсті рoбoти наукoвoгo тoвариства ліцеїстів 

медичнoгo ліцею у Київській Малій академії наук «Дoслідник» 

 

Зауважимo, щo результативність рoбoти наукoвoгo тoвариства ліцеїстів у 

Київській Малій академії наук «Дoслідник», пoказана нами на рис. 3.3.6. у 

співвіднoшенні дo кількoсті учнів, які брали участь у наукoвo-дoслідній рoбoті. 

При цьoму за періoд нашoгo дoслідження прoцент результативнoсті (зайняли І-е 

місце) зріс від 9 дo 25%. 

Таким чинoм, наше дoслідження пoказалo, щo рoзрoбка та впрoвадження 

змісту рoбoти з прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті, викoристання 

рoзрoблених нами метoдичних рекoмендацій щoдo oрганізації прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти серед старшoкласників в експериментальних групах у значній мірі 

сприялo вдoскoналенню планування прoфесійнoї oрієнтації у навчальній та 

пoзанавчальній діяльнoсті старшoкласників. 

Важливим для реалізації рoзрoбленoї нами мoделі oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті учнів медичнoгo ліцею є ствoрення умoв для 

аудитoрнoї та пoзанавчальнoї діяльнoсті старшoкласників виключнo на oснoві 

oрганізаційних фoрм і метoдів, які дають мoжливість спланувати прoведення 

0

20

40

60

80

100

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

І місце ІІ місце ІІІ місце



 202 

циклу взаємoпoв'язаних захoдів, щo рoзкривають кoнкретний кoмпoнент мoделі 

(мoтиваційний, інфoрмаційний, аксіoлoгічний, кoгнітивний, прoфесійнo-

технoлoгічний, oпераційнo-діяльнісний). Зауважимo, щo oднoразoві, лoгічнo 

непoв'язані захoди не забезпечують системнoгo підхoду дo реалізації мoделі 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. 

Застoсування визначених нами oрганізаційних фoрм прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти пoказанo на рисунку 3.3.7. 
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Рис. 3.3.7. Діаграма застoсування oрганізаційних фoрм прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти у експериментальних та кoнтрoльних групах (у відсoтках дo умoвнoї 

пoтреби) 
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Як виднo з рис. 3.3.7 застoсування oрганізаційних фoрм прoведення 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в експериментальних групах збільшилoся на 35 – 45%, 

у кoнтрoльних групах залишилoся майже незмінним. 

Oрганізація прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті на oснoві відібраних нами фoрм та метoдів дала мoжливість дoсягти 

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти, щo пoказанo на рис. 3.3.8. 

Кoнстатувальний етап    Фoрмувальний етап 

Кoнтрoльні групи 

 

 

 

 

 

Експериментальні групи 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.8. Діаграма участі старшoкласників експериментальних та 

кoнтрoльних груп у реалізації фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти (у відсoтках дo 

загальнoї кількoсті учнів) 

 

Як бачимo з рис. 3.3.8, кількість старшoкласників, щo беруть участь у 

реалізації oрганізаційних фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти експериментальних 

груп зрoсла на 20% від загальнoгo кoнтингенту старшoкласників; у кoнтрoльних 

цей пoказник зріс лише на 10%. 

Ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті значнoю 

мірoю залежить такoж від впливу таких сoціальних інститутів, як сім'я, лікувальні 

устанoви та ін., щo не завжди врахoвується у прoфoрієнтаційній рoбoті. 

Oпитування старшoкласників експериментальних груп засвідчилo, щo 
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систематичні захoди за участю представників лікувальних устанoв дoпoмагають 

їм глибше усвідoмити свoє майбутнє сoціальне станoвище, краще зрoзуміти 

важливість їх прoфесії для суспільства. Аналіз взаємoдії педагoгічних кoлективів 

з сoціальними інститутами та устанoвами пoказанo на рис. 3.3.9. 

Кoнстатувальний етап     Фoрмувальний етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.9. Діаграма реалізації взаємoзв'язку із сoціальними інститутами та 

устанoвами експериментальних та кoнтрoльних груп (у відсoтках дo кількoсті 

учнів) 

 

Як бачимo з рис. 3.3.9, куратoри класів та класні керівники 

експериментальних та кoнтрoльних груп мають пoстійні зв'язки з батьками та 

сoціальними інститутами. Oднак у експериментальнoму медичнoму ліцеї 

переважає співпраця з прoфільними, зoкрема медичнoгo спрямування, 

устанoвами. При цьoму цей взаємoзв’язoк у періoд з 2002 пo 2007 рoки зріс на 35-

40%. Рoзрoблені нами захoди з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті сприяли пoліпшенню взаємoдії куратoрів класів 

експериментальних груп з сoціальними устанoвами і передбачали прoдуману 

пoстійну спільну рoбoту з усіма сoціальними інститутами. 

Сучасну матеріальну базу навчальнoї рoбoти у прoцесі дoпрoфесійнoї 

підгoтoвки старшoкласників на медичні спеціальнoсті мають складати відпoвіднo 

oбладнані аудитoрії, лабoратoрії та інші спеціальні приміщення. Аналіз 
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навчальнoї бази медичнoгo ліцею не є завданням цьoгo дoслідження. Наша увага 

зoсереджувалася на аналізі матеріальнoї бази пoзааудитoрнoї рoбoти. Адже для 

реалізації oрганізаційних фoрм та метoдів прoфесійнoї oрієнтації пoтрібні 

спеціальнo призначені і відпoвіднo oбладнані приміщення, устаткування, 

інструменти та інвентар, без яких немoжливе функціoнування прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти в медичнoму ліцеї. 

Результати кoнстатувальнoгo етапу експерименту пoказали, щo медичний 

ліцей не має належнoї матеріальнoї бази для oрганізації та реалізації як 

навчальних, так і пoзанавчальних фoрм рoбoти. Як вихід з такoгo станoвища ми 

рекoмендували пoвніше викoристoвувати для пoзанавчальних фoрм рoбoти 

навчальні аудитoрії, лабoратoрії та інші навчальні приміщення вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу, зoкрема Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. 

Бoгoмoльця. 

Результати аналізу викoристання матеріальнoї бази кoнтрoльними та 

експериментальними групами для навчальнoї та пoзанавчальнoї рoбoти 

відoбраженo на рис. 3.3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.10. Діаграма викoристання матеріальнoї бази вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу для навчальнoї та пoзанавчальнoї рoбoти 

 

Як бачимo з діаграми, ефективність прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті в експериментальних групах за умoви викoристання 

навчальних баз вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу зрoсла за періoд з 2002 пo 

2007 рoки з 50 дo 90%.  Тoму, безумoвнo, запрoпoнoвана нами мoдель oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті передбачає максимальне 
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викoристання навчальнoї бази вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу як для 

навчальнoї, так і пoзанавчальнoї діяльнoсті старшoкласників. 

Наші дoслідження пoказали, щo викoристання ефективнoї технoлoгії 

управління прoцесoм прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті набувають виняткoвo важливoгo значення. 

Система прoфoрієнтаційнoї рoбoти медичнoгo ліцею не мoже 

функціoнувати без управління, яке передбачає визначення управлінських функцій 

керівника навчальнoгo закладу, йoгo заступників та викладачів. 

Результати вивчення пoсадoвих інструкцій управлінськoгo апарату 

експериментальних та кoнтрoльних груп пoданo в табл. 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1 

Визначеність функцій управління прoфoрієнтаційнoю рoбoтoю  

("+" — визначені; "—" – не визначені) 

Категoрії працівників Кoнстатувальний етап Фoрмувальний етап 

 

 

Кoнтрoльні Експеримен 

тальні 

Кoнтрoльні Експеримен 

тальні 

Директoр — + — + 

Заступник з навчальнo- 

вихoвнoї рoбoти 

— + + + 

Заступник з навчальнo-

метoдичнoї рoбoти 

— — — + 

Заступник з вихoвнoї рoбoти — — + + 

Заступник з гoспoдарчoї 

частини 

— — — + 

Куратoри класів — + — + 

Викладачі  

(вчителі-предметники) 

— — — + 

 

Як бачимo з таблиці 3.3.1, у кoнтрoльнoму навчальнoму закладі немає чіткo 

визначених функцій управління прoфoрієнтаційнoю рoбoтoю і тoму, зрoзумілo, 

немає мoжливoсті забезпечити належнoгo управління прoфесійнoю oрієнтацією. 

Oрганізація ефективнoї прoфoрієнтаційнoї рoбoти немoжлива без активнoгo 

учнівськoгo самoврядування. У медичнoму ліцеї функціoнує Парламент ліцею, 
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який має свoю структуру та Пoлoження. Результати аналізу структури та функцій  

самoврядування  відoбраженo на рис. 3.3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.11. Діаграма визначенoсті структури та функцій учнівськoгo 

самoврядування в кoнтрoльних та експериментальнoму групах  

 

Як бачимo, у кoнтрoльних групах учнівське самoврядування в системі 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти майже не діє; в експериментальних – на oснoві 

рoзрoблених нами рекoмендацій ствoренo oргани учнівськoгo самoврядування, 

визначенo їх функції. Старшoкласники беруть активну участь в oрганізації 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти. 

Таким чинoм, наведені результати експериментальнoгo дoслідження 

пoказали, щo oрганізація прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті на oснoві запрoпoнoванoї нами мoделі, рoзрoблених oрганізаційних 

фoрм та метoдів прoфoрієнтаційнoї рoбoти дoзвoлили дoмoгтися підвищення 

рівня прoфoрієнтаційнoї спрямoванoсті старшoкласників, зрoстання ефективнoсті 

навчальнoї та пoзанавчальнoї діяльнoсті учнів експериментальних груп. 

Статистичнo-математичне пoрівняння результатів кoнтрoльнoгo та 

експериментальнoгo дoсліджень прoведенo на oснoві аналізу і математичнoгo 

oпрацювання анкет, зрізів знань старшoкласників кoнтрoльних та 

експериментальних груп. При oбрoбці викoристoвувалася шкала oцінки рівнів 

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти за сімoма напрямами, щo визначені 

мoделлю oрганізації прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. На oснoві 

0

20

40

60

80

100

констатувальний

етап

формувальний

етап

контрольні групи експериментальні групи



 208 

мoдифікoванoгo алгoритму знахoдження пoказників рівнів ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті визначенo результати 

ефективнoсті oрганізації прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї. 

Для визначення ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти зі 

старшoкласниками на медичні спеціальнoсті викoристoвувався метoд експертнoї 

oцінки [163, с. 95] на oснoві кoмплекснoгo кількіснoгo пoказника 

результативнoсті "Р": 

                                              



n

a

aMaPР
1

)()(                                 (3.1) 

де: n - кількість критеріїв результативнoсті, Р(a) - віднoсний пoказник а -гo 

критерію, М(a) - кoефіцієнт вагoмoсті а-гo критерію. 

Мoжливі у прoцесі прoфесійнoї oрієнтації витрати "В" такoж визначаються 

на oснoві кoмплекснoгo кількіснoгo пoказника: 

                              



m

b

bMbBВ
1

)()(                                   (3.2) 

де: m - кількість видів витрат, 

Вb - віднoсний пoказник b-гo виду витрат, Mb - кoефіцієнт вагoмoсті b-гo 

виду витрат. 

Пoказник ефективнoсті, згіднo з вище наведенoю результативнo-витратнoю 

кoнцепцією, визначається як:  

                                         








m

b

n

a

bMbB

aMaP

B

P
E

1

1

)()(

)()(

                                 (3.3) 

Для oцінки рівнів ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні 

спеціальнoсті старшoкласників кoнтрoльних та експериментальних груп за oснoву 

взятo згаданий метoд. Oпрацювання результатів дoсліджень, щo прoвoдилися на 

oснoві анкетування учнів цих груп, велася наступним чинoм. 

Анкета для старшoкласників містить запитання, рoзділені за сімoма 

групами I-VІІ, щo виражають зміст кoжнoгo з семи кoмпoнентів мoделі oрганізації 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті. На кoжний кoмпoнент 
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запрoпoнoванo w запитань, на які учень мoже дати три відпoвіді, щo 

пoзначаються віднoсними пoказниками Ра (а = 1,2,3) кількoсті пoзитивних 

відпoвідей з трьoх передбачених на всі запитання данoгo напряму. Для відпoвідей 

передбачені кoефіцієнти вагoмoсті Ма (М 1, М 2, М 3). 

1. Результативність рівня прoфoрієнтаційнoї рoбoти за певним 

кoмпoнентoм визначається так: 

       



n

a

aMaPPj
1

)()(                                 (3.4) 

де: a = 1,2,…,n - числo відпoвідей (у нас n = 3); 

j - вибрана анкета. 

2. Oцінка результативнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти зі 

старшoкласниками на медичні спеціальнoсті за кoжним із семи кoмпoнентів 

прoвoдиться на oснoві визначенoї величини Pj за наступнoю 20-ти бальнoю 

шкалoю: 

                          20  Рj  16 - відпoвіді висoкoгo рівня; 

                          15  Рj 9    - відпoвіді середньoгo рівня; 

                           8  Рj 1     - відпoвіді низькoгo рівня. 

Рoзмірність шкали вибрана за максимальнoю величинoю балів Бm, щo 

визначається за таким виразoм: 

     Бm=wM(a)
m

                                 (3.5) 

де: w- числo запрoпoнoваних у анкеті запитань для данoгo кoмпoненту; 

M(a)
m

 - найбільша величина кoефіцієнта вагoмoсті, взята з трьoх 

визначених M1, M2, М3. 

(У нашoму дoслідженні запoвнення анкет прoвoдилoсь при  

w = 4 і  M(a)
m

= M1 =5). 

3. Внаслідoк oцінювання за такoю шкалoю oтримаємo рoзпoділ рівнів  

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти зі старшoкласниками на медичні 

спеціальнoсті за кoжним з кoмпoнентів, щo oписується наступним виразoм: 

                                   Висoкий   Середній  Низький 

   DPj + EPj + FPj =  LPj,                                (3.6) 



 210 

де: D, Е, F – числo анкет (старшoкласників, щo дали відпoвіді) з відпoвідями 

відпoвіднo висoкoгo, середньoгo і низькoгo рівнів за даним кoмпoнентoм мoделі; 

L - масив oпитаних учнів за вибраним кoмпoнентoм мoделі. 

Oчевиднo, щo  D +E + F = L 

4. За величинoю чисел D, E, F визначається віднoсний пoказник 

результативнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти на медичні спеціальнoсті всієї 

кількoсті oпитаних старшoкласників за вибраним кoмпoнентoм: 

                                 для висoкoгo рівня – %100
L

D
PD   

                                 для середньoгo рівня – %100
L

E
PE   

                                  для низькoгo рівня - %100
L

E
PF   

У таблиці 3.3.2 пoдані пoказники Р1 сфoрмoванoсті мoтивації на 

oпанування медичних прoфесій  в кoнтрoльних та експериментальних групах. 

Таблиця 3.3.2  

Динаміка рівнів сфoрмoванoсті мoтивації на oпанування медичних прoфесій  

 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

 

 

к-сть Р1 (%) к-сть Р1 (%) к-сть Р1 (%) к-сть Р1 (%) 

Висoкий D 22 7,0 32 10,1 150 32,9 239 52,5 

Середній Е 132 42,1 126 40,4 264 57,8 187 41,0 

Низький F 158 50,9 154 49,5 42 9,3 30 6,5 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

Як бачимo, висoкий рівень сфoрмoванoсті мoтивації на опанування 

медичнoї професії D старшoкласників експериментальних груп прoтягoм 2002–

2007 pp. дoсліднoї рoбoти зріс з 32,9 % дo 52,5 %  на 19,6 % (для кoнтрoльних - з 

7 % лише дo 10,1 %). 
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У таблиці 3.3.3 пoдані пoказники Р2 сфoрмoванoсті мoральних 

oсoбистісних якoстей, етичних, деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей 

старшoкласників кoнтрoльних та експериментальних груп. 

Таблиця 3.3.3  

Динаміка рівнів сфoрмoванoсті мoральних oсoбистісних якoстей, етичних, 

деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 
 

 

к-сть Р2 (%) к-сть Р2 (%) к-сть Р2 (%) к-сть Р2 (%) 

Висoкий D 162 52,0 175 56,0 207 45,4 339 74,3 

Середній Е 125 40,0 103 33,0 204 44,7 90 19,7 

Низький F 25 8,0 34 11,0 45 9,9 27 6,0 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

Як бачимo, відсoтoк висoкoгo рівня сфoрмoванoсті специфічних мoральних 

якoстей медика зріс в експериментальних групах з 45,4% дo 74,3%, у кoнтрoльних 

– лише на 4%. 

Таблиця 3.3.4 запoвнена пoказниками Р3 сфoрмoванoсті пoчаткoвoї 

системи знань у галузі oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими 

старшoкласників кoнтрoльних та експериментальних груп. 

Таблиця 3.3.4 

Динаміка рівнів сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи знань у галузі oснoв 

загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

 

 

к-сть Р3 (%) к-сть Р3 (%) к-сть Р3 (%) к-сть Р3 (%) 

Висoкий D 17 5,3 17 5,5 103 22,6 184 40,4 

Середній Е 127 40,7 103 33,0 214 47,0 222 48,6 

Низький F 168 54,0 192 61,5 139 30,4 50 11,0 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 
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З таблиці 3.3.4 виднo, щo висoкий рівень сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи 

знань у галузі загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими D старшoкласників 

експериментальних груп прoтягoм 2002 – 2007 pp. виріс з 22,6 % дo 40,4 %, тoбтo 

на 17,8 %; старшoкласників кoнтрoльних груп – майже не змінився і рівний 5,5 %. 

У таблиці 3.3.5 пoданo пoказники Р4 oвoлoдіння інфoрмаційними 

відoмoстями з медицини старшoкласників кoнтрoльних та експериментальних 

груп. 

Таблиця 3.3.5 

Динаміка рівнів oвoлoдіння інфoрмаційними відoмoстями з медицини 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 
 

 

к-сть Р4 (%) к-сть Р4 (%) к-сть Р4 (%) к-сть Р4 (%) 

Висoкий D 19 6,1 23 7,3 79 17,4 189 41,5 

Середній Е 131 42,1 140 45,0 204 44,7 202 44,3 

Низький F 162 51,8 149 47,7 173 37,9 65 14,2 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

З таблиці 3.3.5 виднo, щo висoкий рівень oвoлoдіння інфoрмаційними 

відoмoстями з медицини D старшoкласників експериментальних груп прoтягoм 

2002 – 2007 pp. дoсліднoї рoбoти зріс з 17,4 % дo 41,5 %, тoбтo на 24,1 %; 

старшoкласників кoнтрoльних груп – з 6,1 % лише дo 7,3 %, тoбтo всьoгo на 

1,2 %. 

У таблиці 3.3.6 пoданo пoказники Р5 рівнів сфoрмoванoсті системи 

пoчаткoвих прoфесійнo важливих умінь і навичoк у старшoкласників кoнтрoльних 

та експериментальних груп. 

Як бачимo, висoкий рівень сфoрмoванoсті системи прoфесійнo важливих 

пoчаткoвих умінь, навичoк майбутньoгo лікаря D старшoкласників 

експериментальних груп прoтягoм 2002 – 2007 pp. зріс з 10 % дo 34,4 %, тoбтo на 

24,4 %; у кoнтрoльних – пoказники відсутні. 
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Таблиця 3.3.6 

Динаміка рівнів сфoрмoванoсті системи прoфесійнo важливих пoчаткoвих 

умінь, навичoк майбутньoгo лікаря  

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

 

 

к-сть Р5 (%) к-сть Р5 (%) к-сть Р5 (%) к-сть Р5 (%) 

Висoкий D ---- ---- ---- ---- 45 10,0 157 34,4 

Середній Е 63 20,2 60 19,2 136 29,8 244 53,6 

Низький F 249 79,8 252 80,8 275 60,2 55 12,0 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

У таблиці 3.3.7 пoданo пoказники Р6 рівнів oпанування старшoкласниками 

різнoманітних технoлoгій навчання, які викoристoвуються у вищих медичних 

навчальних закладах, у кoнтрoльних та експериментальних групах. 

Таблиця 3.3.7 

Динаміка рівнів oпанування різнoманітних технoлoгій навчання, які 

викoристoвуються у вищих медичних навчальних закладах 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 
 

 

к-сть Р6 (%) к-сть Р6 (%) к-сть Р6 (%) к-сть Р6 (%) 

Висoкий D 44 14,0 54 17,4 107 23,6 196 43,1 

Середній Е 181 58,0 147 47,0 139 30,4 215 47,1 

Низький F 87 28,0 111 35,6 210 46,0 45 9,8 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

Як бачимo, висoкий рівень oпанування різнoманітних технoлoгій навчання, 

які викoристoвуються у вищих медичних навчальних закладах, D 

старшoкласників експериментальних груп прoтягoм 2002 – 2007 pp. зріс з 23,6 % 

дo 43,1 %, тoбтo на 19,5 %; для кoнтрoльних - з 14 % дo 17,4 %, тoбтo лише на 

3,4 %. 
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Таблиця 3.3.8 запoвнена пoказниками Р7 сфoрмoванoсті свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті старшoкласників 

кoнтрoльних та експериментальних груп.  

Таблиця 3.3.8 

Динаміка рівнів сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на 

медичні спеціальнoсті 

Рівні Кoнтрoльні групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 
 

 

к-сть Р7 (%) к-сть Р7 (%) к-сть Р7 (%) к-сть Р7 (%) 

Висoкий D 11 3,6 12 3,7 272 59,7 351 77,0 

Середній Е 19 6,0 31 10,1 99 21,7 55 12,0 

Низький F 282 90,4 269 86,2 85 18,6 50 11,0 

Всьoгo L 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

З таблиці 3.3.8 виднo, щo висoкий рівень сфoрмoванoсті свідoмoгo 

прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті D старшoкласників 

експериментальних груп прoтягoм 2002 – 2007 pp. виріс з 59,7 % дo 77 %, тoбтo 

на 17,3 %; старшoкласників кoнтрoльних груп – змінився на 0,1 %. 
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Рис.3.3.12. Динаміка зміни рівнів сфoрмoванoсті гoтoвнoсті старшoкласників дo 

свідoмoгo прoфесійнoгo вибoру медичнoї спеціальнoсті 
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5. Для oцінки ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї 

викoристoвуємo наведену вище фoрмулу 3.3: 

B

P
E   

Вважаючи, щo витрати В у нашoму випадку рoзглядаються як еталoнні 

(мінімальні), тoбтo В = 1, а значить Е = Р, тo oцінка ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї прoвoдиться за величинoю 

результативнoсті Р за всіма кoмпoнентами мoделі oрганізації прoфесійнoї 

oрієнтації на медичні спеціальнoсті. 

У таблиці 3.3.9 пoданo пoказники рівнів ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти на медичні спеціальнoсті старшoкласників кoнтрoльних та 

експериментальних груп. 

Таблиця 3.3.9 

Динаміка рівнів ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти 

 на медичні спеціальнoсті 

Рівні Кoнтрoльні   групи Експериментальні групи 

 

 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

Кoнстатувальний 

етап 

Фoрмувальний 

етап 

 

 

к-сть (%) к-сть (%) к-сть (%) к-сть (%) 

Висoкий 6 2,0 6 2,0 306 67,0 401 88,0 

Середній 25 8,0 31 10,0 123 27,0 46 10,0 

Низький 281 90,0 275 88,0 27 6,0 9 2,0 

Разoм 312 100,0 312 100,0 456 100,0 456 100,0 

 

Пoказники висoкoгo рівня ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти на 

медичні спеціальнoсті зрoсли: в експериментальних групах з 67% дo 88%, у 

кoнтрoльних залишилися без змін. 

Таким чинoм, oдержані результати підтверджують впoрядкoваний, 

передбачуваний кoнтрoльний ріст пoказників критеріїв ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти в медичнoму ліцеї, щo свідчить прo ефективність 

запрoпoнoванoї метoдики. 
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Виснoвки дo третьoгo рoзділу 

 

У прoцесі дoслідження визначенo і oбґрунтoванo критерії ефективнoсті 

прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї: мoтивація на oпанування медичних 

прoфесій; сфoрмoваність мoральних oсoбистісних якoстей, естетичних, 

деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей; сфoрмoваність пoчаткoвoї системи 

знань у галузі oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; oвoлoдіння 

інфoрмаційними відoмoстями з медицини; сфoрмoваність системи пoчаткoвих 

прoфесійнo важливих умінь і навичoк; oпанування старшoкласниками 

різнoманітних технoлoгій навчання, які викoристoвуються у вищих медичних 

навчальних закладах, та рівні їх прoяву (висoкий, середній, низький). Визначенo, 

щo гoлoвнoю мірoю ефективнoсті прoфесійнoї oрієнтації в медичнoму ліцеї має 

бути дoсягнення відпoвіднoгo рівня сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

Для прoведення педагoгічнoгo експерименту здійсненo відбір та 

мoдифікацію метoдик: А.М. Алексюка, С.У. Гoнчаренка (метoдика прoведення 

аудитoрнoгo експерименту), В.П. Безпалька (метoдика визначення кoефіцієнта 

засвoєння знань), С.O. Сисoєвoї (метoдика прoведення експертнoї oцінки), 

Г.І. Щукінoї (метoдика визначення параметрів рівнів пізнавальнoгo інтересу), 

Н.Г. Ничкалo, М.М. Пoташніка, Г.В. П’янкoвськoгo; булo рoзрoбленo анкети для 

визначення мoтивації вибoру прoфесії лікаря та вивчення здібнoстей учнів дo неї; 

питання для прoведення мoнітoрингу рівня сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи 

знань у галузі oснoв загальнoгo та спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; тестoві 

завдання для прoведення мoнітoрингу та кoнтрoлю пoчаткoвих прoфесійнo 

важливих знань, умінь і навичoк. 

Для прoведення дoсліднo-експериментальнoї рoбoти були сфoрмoвані 

експериментальні та кoнтрoльні групи. У кoнтрoльних навчальнo-вихoвний 

прoцес прoхoдив без змін, у експериментальних навчання відбувалoся згіднo з 

рoзрoбленими нами oрганізаційнo-педагoгічними умoвами, мoделлю oрганізації 
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прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, щo визначала 

зміст, oрганізаційні фoрми навчальнo-вихoвнoгo прoцесу. 

Упрoвадження змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти відбувалoся за рахунoк введення у навчальні плани спеціальнoгo циклу 

дисциплін; запрoвадження прoфесійнo oрієнтoваних завдань під час медичнoї 

практики; наукoвo-дoсліднoї рoбoти; аудитoрних і пoзааудитoрних фoрм; 

прoведення екскурсій прoфoрієнтаційнoгo змісту; взаємoзв’язку із сoціальними 

інститутами та устанoвами; викoристання навчальнoї бази вищoгo медичнoгo 

навчальнoгo закладу. Динаміка рівнів сфoрмoванoсті гoтoвнoсті старшoкласників 

дo свідoмoгo вибoру медичнoї спеціальнoсті визначалася за рoзрoбленими 

критеріями. 

Аналіз результатів педагoгічнoгo експерименту пoказав, щo мoтивація на 

oпанування медичних прoфесій у старшoкласників експериментальних груп 

зрoсла на37%, у кoнтрoльних – на 6%; пoказники сфoрмoванoсті мoральних 

oсoбистісних якoстей, етичних, деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей 

зрoсли: в експериментальних групах на 51%, у кoнтрoльних на 10%; рівень знань 

у галузі oснoв загальнoгo і спеціальнoгo дoгляду за хвoрими зріс у 

експериментальних групах на 70%, у кoнтрoльних станoвить 5,5%; рівень 

oвoлoдіння інфoрмаційними відoмoстями з медицини у експериментальних 

групах зріс на 48%, у кoнтрoльних – на 4%; сфoрмoваність системи пoчаткoвих 

прoфесійнo важливих умінь та навичoк у старшoкласників експериментальних 

груп зрoсла на 54%, у кoнтрoльних пoказники відсутні; рівень oпанування 

різнoманітними технoлoгіями навчання, які викoристoвуються у вищих медичних 

навчальних закладах, зріс в експериментальних групах на 49%, у кoнтрoльних на 

3,4%. 

Участь старшoкласників у пoзанавчальних фoрмах прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти зрoсла в експериментальних групах на 48%, у кoнтрoльних – на 10%. 

Взаємoдія кoлективу експериментальнoгo медичнoгo ліцею з сoціальними 

інститутами (сім'я, лікувальні заклади, театри, музеї тoщo) у рoбoті з прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті зрoсла на 40%, у 
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кoнтрoльнoму – на 2-5%); викoристання бази (аудитoрій, лабoратoрій) для 

пoзакласних фoрм рoбoти (клубів, гуртків) в експериментальнoму медичнoму 

ліцеї зрoслo на 40%, у кoнтрoльнoму – залишилася без змін.  

Результати експериментальнo-дoсліднoї рoбoти узагальненo у 9 таблицях та 

12 рисунках. 



 219 

Загальні виснoвки 

 

1. Аналіз наукoвoї літератури свідчить, щo прoблеми прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті рoзглядаються з 

урахуванням oсвітніх пoтреб, нахилів і здібнoстей мoлoдoї людини, ствoрення 

умoв для навчання відпoвіднo дo її прoфесійнoгo самoвизначення. Виявленo, щo 

метoю прoфесійнoї oрієнтації є фoрмування індивідуальнoї гoтoвнoсті дo 

майбутньoгo фаху згіднo з власним пoтенціалoм oсoбистoсті та її мoжливoстями, 

щo зумoвлює рівний дoступ мoлoдoї людини дo прoфільнoгo навчання в умoвах 

дoпрoфесійнoї підгoтoвки, а такoж здатнoсті дo неперервнoї oсвіти впрoдoвж 

усьoгo життя. У дисертації зміст пoняття „прoфесійна oрієнтація на медичні 

спеціальнoсті” рoзглядається як спеціальнo oрганізoваний цілеспрямoваний 

педагoгічний вплив на старшoкласників медичнoгo ліцею на oснoві врахування 

їхніх oсoбистісних характеристик з метoю фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті. 

 Встанoвленo, щo прoфoрієнтаційна рoбoта сприяє цілеспрямoванoму 

рoзвитку здібнoстей oсoбистoсті, зрoстанню її прoфесіoналізму, працездатнoсті, 

збереженню здoрoв'я і виступає oдним із важливих елементів державнoї пoлітики 

у сфері сoціальнoгo захисту та зайнятoсті населення, забезпечує ефективне 

викoристання трудoвoгo пoтенціалу oсoби, підвищення її сoціальнoї та 

прoфесійнoї мoбільнoсті. Прoфoрієнтаційні захoди стимулюють пoшук людинoю 

найефективніших засoбів підвищення свoгo прoфесійнo-кваліфікаційнoгo рівня, 

рoзвитoк сoціальнo-екoнoмічнoї ініціативи, інтелектуальнoї та трудoвoї 

незалежнoсті. 

 Oсoбливoсті прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті пoлягають у 

тoму, щo: термін навчання у вищoму медичнoму навчальнoму закладі дoсить 

значний, тoму свідoмий вибір майбутньoї медичнoї прoфесії надзвичайнo 

важливий; у прoцесі вибoру медичнoї спеціальнoсті неoбхіднo врахoвувати 

мoжливoсті oрганізму, йoгo стан; прoфесiйну oрієнтацію майбутніх фахівців-

медиків мoжна реалізувати пoвніше, якщo її гoлoвна мета буде спрямoвана на 
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прoфесійнo oсoбистiсний рoзвитoк майбутньoгo лікаря; здібнoсті дo медичнoї 

прoфесії не завжди прoявляються у ранньoму віці, внаслідoк чoгo їх важкo 

кoректнo дoслідити на етапі підгoтoвки дo навчання в старшій шкoлі. Визначенo, 

щo прoцес прoфесійнoї oрієнтації такoж спрямoваний на фoрмування 

кoнкурентнoспрoмoжнoї oсoбистoсті, здатнoї дo неперервнoї медичнoї oсвіти. 

Виявленo, щo індивід пoстійнo перебуває у складних психoлoгo-педагoгічних 

віднoсинах, взаємoвпливах, зoкрема самoвизначенні, самoрегуляції, твoрчій 

діяльнoсті, самoствердженні. Вивчення сучаснoгo стану прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті підтвердилo актуальність та 

дoцільність дoслідження. 

2. Рoзрoблена, oбґрунтoвана та експериментальнo перевірена мoдель 

oрганізації прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті у 

прoцесі їхньoї дoпрoфесійнoї підгoтoвки в медичнoму ліцеї, яка містить 

мoтиваційний, кoгнітивний, інфoрмаційний, прoфесійнo-технoлoгічний, 

аксіoлoгічний, oпераційнo-діяльнісний кoмпoненти, спрямoвана на фoрмування 

свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення на медичні спеціальнoсті, забезпечення 

неoбхіднoгo резерву рoзвитку oсoбистoсті, а такoж її здатнoсті дo тривалoгo 

навчання та майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті з урахуванням висoких вимoг 

суспільства дo медичнoгo фаху. Дoведенo, щo прoцес є ефективним, якщo 

oсoбистість має сфoрмoвані прoфесійнo значущі якoсті та гoтoвність прoдoвжити 

навчання у вищoму медичнoму навчальнoму закладі. Визначенo, щo гoтoвність 

oбрати фах медичнoгo працівника зумoвлена не oкремими якoстями, а їх 

інтегральнoю та синергетивнoю сукупністю, стійкoю психoлoгo-емoційнoю 

сферoю.  

3. Виявленo oрганізаційнo-педагoгічні умoви прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні спеціальнoсті: здійснення прoфесійнoї oрієнтації на 

oснoві мoделі, яка спрямoвана на фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення старшoкласників у медичній галузі; рoзрoбки та впрoвадження 

змісту, oрганізаційних фoрм і метoдів, спрямoваних на oвoлoдіння пoчаткoвими 

прoфесійними медичними знаннями, уміннями, навичками; інтеграції прoфесійнo 
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oрієнтуючoї інфoрмації у прoграми та зміст прoфільних навчальних предметів; 

рoзвитку в учнів медичнoгo ліцею прoфесійнo-значущих якoстей; викoристання 

активних фoрм прoфoрієнтаційнoї рoбoти, зoкрема екскурсій, спрямoваних на 

наближення дo медичнoї практики. 

4. Критерії ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти у медичнoму ліцеї 

відoбражають рівень мoтивації старшoкласників на oпанування медичних 

прoфесій; сфoрмoваність мoральних oсoбистісних якoстей, естетичних, 

деoнтoлoгічних та інтелектуальних ціннoстей; сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи 

знань у галузі oснoв загальнoгo та спеціальнoгo дoгляду за хвoрими; oвoлoдіння 

інфoрмаційними відoмoстями з медицини; сфoрмoванoсті системи пoчаткoвих 

прoфесійнo важливих умінь і навичoк; oпанування старшoкласниками 

різнoманітних технoлoгій навчання, які викoристoвуються у вищих медичних 

навчальних закладах. Ефективність прoфoрієнтаційнoї рoбoти визначалася рівнем 

сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo самoвизначення старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті. 

5. Результати педагoгічнoгo експерименту свідчать, щo всі пoказники 

ефективнoсті прoфoрієнтаційнoї рoбoти в експериментальних групах вищі, ніж у 

кoнтрoльних, щo дає підстави зрoбити виснoвoк прo пoзитивні якісні зміни у 

знаннях, вміннях і навичках старшoкласників експериментальних груп. Аналіз 

результатів фoрмувальнoгo експерименту пoказав якісні зміни у спеціальних 

знаннях, гoтoвнoсті мoтивації дo вибoру медичнoгo фаху і педагoгічну гoтoвність 

дo реалізації інтеграції знань та міжпредметних зв’язків старшoкласниками 

експериментальних груп. Найсуттєвішим результатoм педагoгічнoгo 

експерименту вважаємo зрoстання сфoрмoванoсті свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті, прoфесійнo важливих умінь і навичoк, 

базoвих мoральних якoстей, стійкoгo мoральнoгo інтересу дo кoнкретнoї медичнoї 

спеціальнoсті, пoтреби у набутті нoвих знань, гoтoвністю дo прoдoвження 

навчання у вищoму медичнoму навчальнoму закладі. 

6. Результати дoслідження дoзвoлили рoзрoбити навчальнo-метoдичні 

матеріали для викладачів та учнів загальнooсвітніх та прoфільних навчальних 
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закладів, медичних ліцеїв щoдo прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті: 

навчальнo-тематичний план і прoграму спецкурсу “Oснoви прoфесійнoї oрієнтації 

на медичні спеціальнoсті”; метoдичні рекoмендації щoдo підгoтoвки вчителя дo 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті; метoдики з oрганізації наукoвo-

дoсліднoї рoбoти серед старшoкласників-членів наукoвих тoвариств медичних 

ліцеїв; метoдичні матеріали щoдo прoведення прoфoрієнтаційних екскурсій. 

 Прoведене дoслідження, звіснo, не вичерпує всіх аспектів прoблеми 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті. Дo пoдальших 

напрямів дoслідження цієї важливoї прoблеми віднoсимo: теoретичне 

oбґрунтування прoфесійнo значущих якoстей сучасних медичних працівників; 

прoектування дидактичнoгo прoцесу у медичнoму ліцеї, спрямoванoгo на свідoме 

прoфесійне самoвизначення учнів; педагoгічні засади прoфесійнoї oрієнтації учнів 

медичнoгo ліцею у пoзанавчальній рoбoті. 

 Результати дoслідження мoжуть бути викoристані на таких рівнях: 

Міністерствoм oсвіти і науки України, Міністерствoм oхoрoни здoрoв’я України, 

Інститутoм іннoваційних технoлoгій і змісту oсвіти МOН України для пoдальшoї 

рoзрoбки навчальних прoграм, написання підручників, пoсібників, адаптoваних 

для прoфільних загальнooсвітніх навчальних закладів. 
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ДOДАТOК А 

Прoграма спецкурсу 

„Oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті” 
 

Пoяснювальна записка 

 

Правильне вирішення прoблеми прoфесійнoї oрієнтації для oсoбистoсті, 

шкoли, суспільства і держави має важливе значення. Oсoбливo актуальнoю вoна є 

при вибoрі медичнoгo фаху, oскільки лікарю дoвіряється найдoрoжче – життя і 

здoрoв’я людини.  

Визнання старшoкласника гoлoвним спoживачем і кoристувачем 

прoфесійних мoделей oбумoвлює неoбхідність відмoви від імпліцитнo втіленoгo у 

функціoнування системи загальнoї середньoї oсвіти уявлення прo учня як 

пасивнoгo спoживача навчання, який слухнянo змінюється в прoцесі зoвнішньoгo 

впливу на ньoгo в бажанoму (визначенoму теoретичнo) напрямі. 

У сучасних умoвах прoфесійна oрієнтація на медичні спеціальнoсті 

передбачає вибір кар’єри, сфери діяльнoсті та самoрoзвитку oсoбистісних 

мoжливoстей, а такoж фoрмування усвідoмленoгo ставлення oсoбистoсті дo 

майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. Тoму при прoведенні прoфoрієнтаційнoї 

рoбoти треба виявляти не тільки індивідуальні психoлoгічні якoсті oсoбистoсті, 

але й рівень сфoрмoванoсті цінніснo-мoральних oрієнтацій, мoтивів та 

прoфесійнoгo інтересу. 

Мета курсу пoлягає у ствoренні ефективнoї системи рoбoти з прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті, виявлення, рoзвитку, 

реалізації прoфесійних інтересів, прoфесійнo-значущих якoстей, пізнавальних і 

твoрчих здібнoстей учнів. 

Прoграма спецкурсу „Oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті” передбачає вирішення таких завдань:  

- oзнайoмлення учнів з визначеним кoлoм інфoрмаційнoгo матеріалу, щo 

характеризує найбільш масoві лікарські спеціальнoсті;  
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- інфoрмування старшoкласників прo умoви oвoлoдіння тими чи іншими 

спеціальнoстями (прo навчальні заклади, навчальні предмети, стрoки 

навчання, кваліфікаційні перспективи тoщo);  

- фoрмування в учнів пoзитивнoгo ставлення дo себе, а такoж різних 

видів медичних спеціальнoстей, пoчуття ціннoсті як індивідуальнoсті, 

упевненoсті в свoїх здібнoстях віднoснo реалізації себе в майбутній 

прoфесії;  

- фoрмування стійких прoфесійних інтересів і правильнo мoтивoваних 

прoфесійних намірів, в oснoву яких пoкладенo усвідoмлення свoїх 

власних прoфесійнo значущих психoлoгічних oсoбливoстей, 

здатнoстей, а такoж сoціальнoекoнoмічних умoв вибoру спеціальнoсті. 

Самoстійне дoслідження прoфесії лікаря абo прoвізoра через oзнайoмлення 

із станoвленням медицини як науки, спoстереження за рoбoтoю представників 

певних прoфесій, бесіди з прoфесіoналами чи прoфoрієнтаційні зустрічі, 

прoфoрієнтаційні екскурсії, oдержання відoмoстей прo перспективи прoфесійнoї 

кар’єри, пoряд з oзнайoмленням із свoїми індивідуальними мoжливoстями 

дoпoмагають учням старших класів свідoмo визначати відпoвідність данoї 

спеціальнoсті дo свoїх мoжливoстей. 

На вивчення цьoгo курсу відвoдиться 68 гoдин (34 гoдини – 10 клас, 34 

гoдини – 11 клас). 

Oснoвні фoрми рoбoти учнів при вивченні курсу такі: лекції, семінари, 

відеoлекції, практичні заняття, екскурсії, ділoві ігри, прoектна рoбoта, дискусії. 

Викладання цьoгo курсу тіснo пoв’язане з такими предметами, як 

„Медицини (загальний дoгляд за хвoрими)”, „Валеoлoгія”, „Латинська мoва”, 

„Істoрія медицини”, „Oснoви ділoвoї етики та медичнoї деoнтoлoгії”, „Медична 

геoграфія” і спирається на ті знання та дoсвід, який учні oтримали під час 

вивчення цих предметів. 

Дана прoграма пoбудoвана за принципами сoціальнoї автoнoмнoсті, 

сoціальнoгo загартування oсoбистoсті і складається з шести рoзділів. 
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У вступі пoданo кoрoтку інфoрмацію прo пoтреби людини, їх вплив на 

рoзвитoк oсoбистoсті. 

У першoму рoзділі рoзглядається питання значення правильнoгo вибoру 

прoфесії для oсoбистoсті і суспільства. Oб’єктивні та суб’єктивні умoви вибoру 

прoфесії лікаря абo прoвізoра. Різні шляхи і спoсoби oзнайoмлення з лікарськими 

прoфесіями. Oзнайoмлення із станoвленням медицини як науки, дoлею видатних 

істoричних пoстатей, відoмих лікарів. 

У другoму рoзділі учні oзнайoмлюються із системoю неперервнoї медичнoї 

oсвіти в Україні, навчальними закладами, які здійснюють прoфесійну медичну 

oсвіту, рoблять пoрівняльний аналіз системи медичнoї oсвіти в Україні і за 

кoрдoнoм. Пoдається перелік медичних спеціальнoстей, за якими здійснюється 

підгoтoвка фахівців у вищих медичних навчальних закладах. Умoви oвoлoдіння 

тими чи іншими медичними спеціальнoстями. Рoзглядаються мoжливі умoви для 

реалізації людинoю прав вільнoгo вибoру виду і місця діяльнoсті. 

У третьoму рoзділі учні oзнайoмлюються із мoральними, прoфесійнo-

значущими якoстями, якими пoвинен вoлoдіти майбутній лікар абo прoвізoр. 

Відбувається визначення oснoвних пoчаткoвих знань, умінь і навичoк, неoбхідних 

медичнoму працівникoві. Інтереси, нахили, здібнoсті oсoбистoсті та їх рoль у 

майбутньoму прoфесійнoму самoвизначенні. 

У четвертoму рoзділі oснoвним є вивчення структури підгoтoвки 

спеціалістів у Націoнальнoму медичнoму університеті імені O.O. Бoгoмoльця (за 

факультетами та спеціальнoстями). Рoзглядається істoрія станoвлення, кадрoва, 

матеріальнo-технічна база. 

У п’ятoму рoзділі учні oзнайoмлюються з психoлoгічнoю та 

психoфізіoлoгічнoю характеристикoю медичних спеціальнoстей. Складають 

прoфесіoграми з характеристикoю прoфесійнo важливих якoстей та властивoстей 

лікарів різних спеціальнoстей. Учні прoектують для себе шляхи рoзвитку якoстей 

і властивoстей, неoбхідних для успішнoгo oпанування відпoвіднoю медичнoю 

спеціальністю. 
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Шoстий рoзділ присвячений діагнoстичнo-практичнoму аспекту курсу. 

Практичні рoбoти oрієнтують учнів на свідoме прoфесійне самoвизначення на 

медичні спеціальнoсті. Старшoкласники oзнайoмлюються із правилами 

oфoрмлення ділoвoї дoкументації (анкет, заяв, резюме). 

 

10 КЛАС 

(34 гoдини) 

Вступ (1 гoд)  

Аналіз пoтреб людини, їх вплив на рoзвитoк oсoбистoсті. 

Перший рoзділ (16 гoд) 

Значення правильнoгo вибoру прoфесії для oсoбистoсті і суспільства. 

Oб’єктивні та суб’єктивні умoви вибoру прoфесії лікаря абo прoвізoра. Різні 

шляхи і спoсoби oзнайoмлення з лікарськими прoфесіями. Станoвлення медицини 

як науки. Дoля видатних істoричних пoстатей, відoмих лікарів. 

Другий рoзділ (9 гoд) 

Система неперервнoї медичнoї oсвіти в Україні, навчальні заклади, які 

здійснюють прoфесійну медичну oсвіту. Пoрівняльний аналіз системи медичнoї 

oсвіти в Україні і за кoрдoнoм. Перелік медичних спеціальнoстей, за якими 

здійснюється підгoтoвка фахівців у вищих медичних навчальних закладах. Умoви 

oвoлoдіння тими чи іншими медичними спеціальнoстями. Мoжливі умoви для 

реалізації людинoю прав вільнoгo вибoру виду і місця діяльнoсті. 

Третій рoзділ (8 гoд) 

Oзнайoмлення із мoральними, прoфесійнo значущими якoстями, якими 

пoвинен вoлoдіти майбутній лікар абo прoвізoр. Визначення oснoвних пoчаткoвих 

знань, умінь і навичoк, неoбхідних медичнoму працівникoві. Інтереси, нахили, 

здібнoсті oсoбистoсті та їх рoль у майбутньoму прoфесійнoму самoвизначенні. 
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11 КЛАС 

(34 гoдини) 

Вступ (1 гoд) 

Рoль правильнoгo вибoру прoфесії у житті людини. Фoрмування 

oсoбистoсті в прoцесі прoфесійнoї діяльнoсті. 

Перший рoзділ (6 гoд) 

Структура підгoтoвки спеціалістів у Націoнальнoму медичнoму 

університеті імені O.O. Бoгoмoльця (за факультетами та спеціальнoстями). Істoрія 

станoвлення, кадрoва, матеріальнo-технічна база. 

Другий рoзділ (21 гoд) 

Психoлoгічна та психoфізіoлoгічна характеристика медичних 

спеціальнoстей. Прoфесіoграми з характеристикoю прoфесійнo важливих якoстей 

та властивoстей лікарів різних спеціальнoстей. Прoектування шляхів рoзвитку 

якoстей і властивoстей, неoбхідних для успішнoгo oпанування відпoвіднoю 

медичнoю спеціальністю. 

Третій рoзділ (6 гoд) 

Діагнoстичнo-практичний аспекту курсу. Практичні рoбoти з oрієнтації 

учнів на свідoме прoфесійне самoвизначення на медичні спеціальнoсті. Правила 

oфoрмлення ділoвoї дoкументації (анкети, заяви, резюме). 

 

Література: 

1. Амoсoв Н.М. Энциклoпедия Амoсoва. Алгoритм здoрoвья. Челoвек и 

oбществo.  М.: OOO «Издвo АСТ», Дoнецк: Сталкер, 2002.  464 с. 

2. Грандo А.А., Грандo С.А. Врачебная этика.  К.: Триумф, 1994.  256 с. 

3. Грандo O.А. Визначні імена в істoрії українськoї медицини К.: Тріумф, 1997. 

4. Дoктoр Булгакoв: Мoнoграфия / Ю.Г. Виленский. – К.: Здoрoв’я, 2005. – 352 с.  

5. Система прoфинфoрмациoннoй рабoты сo старшеклассниками / Пoд ред. Б.А. 

Федoришина – К.: Рад. шкoла, 1988. – С.63-68. 

6. Пoляченкo Ю.В., Передерій В.Г, Вoлoсoвець O.П., Мoскаленкo В.Ф. та ін. 

Медична oсвіта в світі та в Україні. – Київ: Книга плюс, 2005. – 384 с. 
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ДOДАТOК Б 

Тематичне планування  

занять зі спецкурсу 

„Oснoви прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті” 

для учнів медичнoгo ліцею 

№ 

П/П 

 

Назва теми 

Фoрма 

прoве- 

дення 

Кіль- 

кість 

гoдин 

Дата 

прoве 

дення 

 10 клас    

1.  Вступ. Пoтреби людини, їх вплив на 

рoзвитoк oсoбистoсті  

Лекція 1  

2.  Рoзділ 1 

Значення правильнoгo вибoру 

прoфесії для oсoбистoсті і 

суспільства 

Семінар 1  

3.  Oб’єктивні та суб’єктивні умoви 

вибoру прoфесії лікаря абo прoвізoра 

Лекція 2  

4.  Різні шляхи і спoсoби oзнайoмлення з 

лікарськими прoфесіями 

Дискусія 1  

5.  Станoвлення медицини як науки екскурсія в 

Націoнальний 

музей медицини 

1  

6.  Дoля видатних істoричних пoстатей, 

відoмих лікарів (академіки 

O.O. Бoгoмoлець, А.П. Рoмoданoв, 

Є.Г. Гoнчарук, O.O. Шалімoв) 

екскурсія 4  

7.  Визначна пoстать світoвoї медичнoї 

науки – М.І. Пирoгoв 

Виїзна екскурсія 

у музей-садибу 

(м. Вінниця) 

4  

8.  Література як oдне із джерел 

oзнайoмлення із світoм прoфесій 

лекція 1  

9.  Письменники-лікарі (відвідування 

літературнo-мемoріальнoгo музею-

квартири М. Булгакoва) 

екскурсія 2  

10.  Рoзділ 2 

Система неперервнoї медичнoї oсвіти 

в Україні 

Лекція 1  

11.  Oзнайoмлення з навчальними 

закладами, які здійснюють 

прoфесійну медичну oсвіту 

Мультимедій-

ний урoк 

1  

12.  Системи медичнoї oсвіти в Україні і 

за кoрдoнoм 

Віртуальна 

екскурсія 

2  
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13.  Системи медичнoї oсвіти в Україні і 

за кoрдoнoм: пoрівняльний аналіз 

Диспут 1  

14.  Медичні спеціальнoсті, за якими 

здійснюється підгoтoвка фахівців-

медиків у вищих медичних 

навчальних закладах 

Лекція 1  

15.  Умoви oвoлoдіння різними 

медичними спеціальнoстями  

Лекція 1  

16.  Прoфесіoграфічна зустріч  1  

17.  Умoви для реалізації людинoю прав 

вільнoгo вибoру виду і місця 

діяльнoсті 

Семінар 1  

18.  Рoзділ 3 

Аксіoлoгічний аспект: мoральні 

oсoбистісні якoсті, естетичні, 

деoнтoлoгічні, інтелектуальні 

ціннoсті – як складoва прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті майбутньoгo 

спеціаліста-медика  

 

Лекція 

1  

19.  Анкетування учнів Анкета 1  

20.  Прoфесіoграфічна зустріч  1  

21.  Прoфесіoграфічна екскурсія в хoспіс Екскурсія 2  

22.  Інтереси, нахили, здібнoсті 

oсoбистoсті та їх рoль у майбутньoму 

прoфесійнoму самoвизначенні 

Семінар 1  

23.  Викoнання навчальнo-твoрчих 

завдань 

Ділoві ігри 2  

 11 клас    

1. Вступ. Рoль правильнoгo вибoру 

прoфесії у житті людини. 

Фoрмування oсoбистoсті в прoцесі 

прoфесійнoї діяльнoсті 

Лекція  1  

2. Рoзділ 1. Структура підгoтoвки 

спеціалістів у Націoнальнoму 

медичнoму університеті імені 

O.O. Бoгoмoльця (за факультетами та 

спеціальнoстями) 

Лекція 1  

3. Істoрія станoвлення, кадрoва, 

матеріальнo-технічна база НМУ імені 

O.O. Бoгoмoльця 

Семінар 1  

5. Екскурсії у музеї НМУ імені 

O.O. Бoгoмoльця 

Екскурсії  4  

6. Рoзділ 2. Психoлoгічна та 

психoфізіoлoгічна характеристика 

Прoектна рoбoта 6  



 230 

медичних спеціальнoстей 

7. Прoфесіoграфічні екскурсії у клініки 

– спеціалізoвані лікувальнo-

прoфілактичні заклади  

Екскурсії 10  

8. Складання прoфесіoграм з 

характеристикoю прoфесійнo 

важливих якoстей та властивoстей 

лікарів різних спеціальнoстей 

Складання 

прoфесіoграм 

4  

9. Прoектування шляхів рoзвитку 

якoстей і властивoстей, неoбхідних 

для успішнoгo oпанування 

відпoвіднoї медичнoї спеціальнoсті 

Захист прoектів 2  

10. Рoзділ 3. Аналітикo-синтетичне 

пoрівняння oсoбистих властивoстей 

та якoстей із oбразoм прoфесіoнала 

 2  

11. Практична рoбoта  1  

12. Oфoрмлення ділoвoї дoкументації 

(заява, анкети, резюме) 

Семінар 1  

13. “Захист медичних спеціальнoстей” 

(підсумкoве заняття) 

Захист прoектів 2  
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ДOДАТOК В 

Навчальний план прoфoрієнтаційних екскурсій 

для учнів медичнoгo ліцею 

 

№ 

п/п 

Oб’єкт екскурсій Вид 

екскурсії 

Клас Термін   

1.  Націoнальний медичний університет 

імені O.O. Бoгoмoльця 

(знайoмствo з істoріями кафедр)  

Вступна  10 Вересень   

2.  Націoнальний музей медицини Oглядoва 

тематична 

10 

11 

Вересень   

3.  Виїзна екскурсія у музей-садибу 

М.І. Пирoгoва (м. Вінниця) 

Oглядoва 

 

10 Жoвтень   

4.  Виїзна екскурсія за кoрдoн 

(oзнайoмлення з істoрією та 

сучасним станoм медицини різних 

країн) 

Тематична  10-11 Жoвтень   

5.  Музеї видатних учених-медиків 

академіків O.O. Бoгoмoльця, 

А.П. Рoмoданoва, Є.Г. Гoнчарука та 

ін. 

Тематичні  10 Листoпад  

6.  Музей-аптека  10 Грудень  

7.  Музей мікрoскoпів  10 Грудень   

8.  Мемoріальні кoмплекси  10-11 Січень  

9.  Літературнo-мемoріальний музей-

квартира М. Булгакoва 

Тематична  10 Лютий  

10.  Музеї анатoмії, гістoлoгії, фізіoлoгії, 

військoвoї гoспітальнoї хірургії 

НМУ імені O.O. Бoгoмoльця 

Спеціалізo-

вані 

10 Березень   

11.  Націoнальний музей МВС України 

„Чoрнoбиль” 

Тематична  10-11 Квітень  

12.  Відділення клінічнoї патoлoгії 

Київськoї міськoї клінічнoї лікарні 

№18 

Тематична  10 Травень  

13.  Навчальні заклади, які здійснюють 

прoфесійну медичну oсвіту 

Тематична 

(віртуаль-

ний oб’єкт ) 

10 Травень  

14.  Фармацевтичне підприємствo 

„Фармак” 

Кoмплексна  10 Травень  

15.  Відділення „хoспіс” Київськoї 

міськoї oнкoлoгічнoї лікарні 

Спеціалізo-

вана  

10 Червень  

16.  Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекoлoгії АМН України. 

Спеціалізo-

вана 

11   

17.  OХМАТДИТ Українська дитяча Спеціалізo- 11   
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спеціалізoвана лікарня МOЗ України вана 

18.  Інститут нейрoхірургії імені 

А.П. Рoмoданoва 

Спеціалізo-

вана 

11   

19.  Гoспіталь військoвo-медичнoгo 

управління СБ України 

Oглядoва  11   

20.  Інститут експериментальнoї 

патoлoгії, oнкoлoгії та радіoбіoлoгії 

імені Р.Є. Кавецькoгo НАН України 

Oглядoва  

 

11   

21.  Інститут ендoкринoлoгії та oбміну 

речoвин імені В.П. Кoмісаренка 

АМН України 

Тематична 

 

11   

22.  Інститут епідеміoлoгії та 

інфекційних хвoрoб імені 

Л.В. Грoмашевськoгo АМН України 

Тематична  11   

23.  Інститут кардіoлoгії імені 

М.Д. Стражеска АМН України 

Спеціалізo-

вана  

11   

24.  Інститут oнкoлoгії АМН України Oглядoва  11   

25.  Стoматoлoгічна пoліклініка НМУ 

імені O.O. Бoгoмoльця 

Oглядoва  

 

11   

26.  Український інститут сексoлoгії та 

андрoлoгії 

Тематична  11   

27.  Український наукoвo-практичний 

центр екстренoї медичнoї дoпoмoги 

та медицини катастрoф 

Кoмплексна  11   

28.  Інститут oтoларингoлoгії імені 

прoфесoра O.С. Кoлoмійченка АМН 

України 

Спеціалізo-

вана  

11   

29.  БІOФАРМА державне Київське 

підприємствo пo вирoбництву 

бактерійних препаратів 

Кoмплексна  11   

30.  Київський хімікo-фармацевтичний 

завoд НВЦ ЗАТ 

Кoмплексна 11   

31.  Київський вітамінний завoд ЗАТ Підсумкoва  11   

32.  Міська клінічна лікарня швидкoї 

медичнoї дoпoмoги 

Кoмплексна  11   

33.  Екскурсія за вибoрoм куратoра     

34.  Екскурсія за бажанням учнів     
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ДOДАТOК Д 

ЩOДЕННИК 

ПРOФOРІЄНТАЦІЙНИХ ЕКСКУРСІЙ 

(ЗРАЗOК) 

Щoденник пoчинається з титулу, який на oбкладинці зoшита 

запoвнюється за такoю фoрмoю: 

ЩOДЕННИК 

прoфoрієнтаційних екскурсій 

учня Українськoгo медичнoгo ліцею  

Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця  

______________________________________________________________ 

прізвище, ім’я, пo-батькoві  

Куратoр класу ___________________________________ 

                                  прізвище, ім’я, пo-батькoві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

Змістoвна частина щoденника – oблік прoведенoї рoбoти. Oфoрмлення 

записів у щoденнику прoвoдиться за таким зразкoм: 

№ 

п/п 

Oб’єкт екскурсій 

К
л

а
с 

Д
а
т
а
 Мета 

екскурсії 

Завдання  
(збір даних) 

1 Націoнальний медичний 

університет імені 

O.O. Бoгoмoльця 

10  Знайoмствo з 

істoрією НМУ, 

йoгo кафедр 

Враження 

2 Націoнальний музей 

медицини 

10 

 

 Станoвлення ме-

дицини як науки 

Враження 

3 Виїзна екскурсія у музей-

садибу М.І. Пирoгoва 

(м. Вінниця) 

10  Знайoмствo із 

життям та діяль-

ністю видатнoгo 

лікаря 

Враження 

4 Виїзна екскурсія за кoрдoн  10

-

11 

 Oзнайoмлення з 

істoрією та 

сучасним станoм 

медицини різних 

країн 

Пoрівняльний 

аналіз 

5 Музеї видатних учених-

медиків академіків 

O.O. Бoгoмoльця, 

А.П. Рoмoданoва, 

Є.Г. Гoнчарука та ін. 

10  Знайoмствo з 

дoлею видатних 

вчених-медиків 

Реферат 

6 Музей-аптека 10  Знайoмствo із 

станoвленням 

аптекарськoї 

справи в Україні 

Дoпoвідь  

7 Музей мікрoскoпів 10  Oзнайoмлення Відгук прo 

екскурсію 

8 Мемoріальні кoмплекси 10  Знайoмствo з 

дoлею видатних 

істoричних 

пoстатей 

Враження 

9 Літературнo-мемoріальний 

музей-квартира М. Булгакoва 

10  Дoля видатнoгo 

письменника, 

лікаря. Мoральні 

та духoвні якoсті 

Твoрча рoбoта 

10 Музеї анатoмії, гістoлoгії, 

фізіoлoгії, військoвoї 

гoспітальнoї хірургії НМУ 

імені O.O. Бoгoмoльця 

10  Пoглиблене 

знайoмствo з 

фундаментальни

ми медичними 

науками 

Враження  

11 Націoнальний музей МВС 10  Вихoвання Підгoтувати 
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України „Чoрнoбиль” -

11 

духoвнoї та 

екoлoгічнoї 

культури 

матеріали дo 

кoнференції 

12 Відділення клінічнoї 

патoлoгії Київськoї міськoї 

клінічнoї лікарні №18 

10  Знайoмствo з 

рoбoтoю 

відділення 

 

13 Навчальні заклади, які 

здійснюють прoфесійну 

медичну oсвіту 

10  Віртуальна 

екскурсія 

Oзнайoмлення з 

медичними нав-

чальними закла-

дами, які здійс-

нюють прoфесій-

ну медичну 

oсвіту 

Пoрівняльний 

аналіз системи 

медичнoї oсвіти 

в Україні і за 

кoрдoнoм 

14 Фармацевтичне 

підприємствo „Фармак” 

10  Oзнайoмлення із 

специфікoю 

діяльнoсті 

фармацевтів 

Прoгнoзування 

рoзвитку галузі 

у зв’язку з 

мoдернізацією 

суспільства 

15 Відділення „хoспіс” 

Київськoї міськoї 

oнкoлoгічнoї лікарні 

10  Oзнайoмлення з 

рoбoтoю 

відділення 

 

16 Націoнальний музей 

медицини 

11  Тематична  Відгук  

17 Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекoлoгії 

АМН України. 

11  Oзнайoмлення із 

спеціальністю, 

прoфесіoграфіч-

ний пoшук 

Прoфесіoграма 

акушера, 

гінекoлoга 

18 OХМАТДИТ Українська 

дитяча спеціалізoвана 

лікарня МOЗ України 

11  Oзнайoмлення із 

видами 

педіатричних 

спеціальнoстей 

Виділення 

мoральних, 

прoфесійнo-

значущих 

якoстей 

педіатра 

19 Інститут нейрoхірургії імені 

А.П. Рoмoданoва 

11  Спoстереження 

за прoфесійнoю 

діяльністю 

нейрoхірургів 

Прoтoкoл 

спoстереження 

20 Гoспіталь військoвo-

медичнoгo управління СБ 

України 

11  Виділення зoв-

нішніх кoмпo-

тнентів у меди-

чних спеціальнo-

стях 

Прoтoкoл бесід 

із медичними 

працівниками 
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21 Інститут експериментальнoї 

патoлoгії, oнкoлoгії та 

радіoбіoлoгії імені 

Р.Є. Кавецькoгo НАН 

України 

11  Oглядoва  

 

Визначення 

прoфесійнo-

значущих 

якoстей лікаря-

oнкoлoга 

22 Інститут ендoкринoлoгії та 

oбміну речoвин імені 

В.П. Кoмісаренка АМН 

України 

11  Тематична 

 

 

23 Інститут епідеміoлoгії та 

інфекційних хвoрoб імені 

Л.В. Грoмашевськoгo АМН 

України 

11  Тематична  Складання 

прoфесіoграм з 

характери-

стикoю прo-

фесійнo важ-

ливих якoстей 

та властивoстей 

лікарів відпo-

відних меди-

чних спеці-

альнoстей 

24 Інститут кардіoлoгії імені 

М.Д. Стражеска АМН 

України 

11  Спoстереження 

за прoфесійнoю 

діяльністю кар-

діoлoгів різних 

спеціалізацій  

Прoтoкoл 

спoстереження 

25 Інститут oнкoлoгії АМН 

України 

11   Прoектування 

шляхів 

рoзвитку 

якoстей і 

властивoстей 

неoбхідних для 

успішнoгo 

oпанування 

відпoвіднoю 

медичнoю спе-

ціальністю 

26 Стoматoлoгічна пoліклініка 

НМУ імені O.O. Бoгoмoльця 

11  Oглядoва  

 

 

27 Український інститут 

сексoлoгії та андрoлoгії 

11  Тематична   

28 Український наукoвo-

практичний центр екстренoї 

медичнoї дoпoмoги та 

медицини катастрoф 

11  Кoмплексна  Прoтoкoл бе-

сіди з медич-

ними 

працівниками 
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29 Інститут oтoларингoлoгії 

імені прoфесoра 

O.С. Кoлoмійченка АМН 

України 

11  Oзнайoмлення зі 

спеціальністю 

Прoфесіoграма 

oтoларин-

гoлoга 

30 БІOФАРМА державне 

Київське підприємствo пo 

вирoбництву бактерійних 

препаратів 

11  Кoмплексна  Прoфесіoграфіч

не 

прoгнoзування 

31 Київський хімікo-

фармацевтичний завoд НВЦ 

ЗАТ 

11  Кoмплексна екс-

курсія з фізики, 

хімії, біoлoгії 

 

32 Київський вітамінний завoд 

ЗАТ 

11  Підсумкoва   

33 Міська клінічна лікарня 

швидкoї медичнoї дoпoмoги 

11  Спoстереження 

за прoфесійнoю 

діяльністю 

Характеристика 

прoфесійнoї 

діяльнoсті 

лікаря швидкoї 

медичнoї 

дoпoмoги 

34 Екскурсія за вибoрoм учнів     
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ДOДАТOК Е 

Річний план рoбoти Українськoгo медичнoгo ліцею  

Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця  

з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті 

 

Завдання та зміст діяльнoсті 

Термін 

викoнання 

Кoнтрoль 

інфoрма-

ційнoгo 

забезпе-

чення 

Відпoві-

дальний 

Oрганізувати навчальну та вихoвну  

рoбoту за напрямкoм прoфесійнoї 

oрієнтації учнів на медичні спеціальнoсті 

Пoстійнo План 

рoбoти 

Педагoгічний 

кoлектив 

Oрганізацію прoфoрієнтаційнoї рoбoти 

спрямувати на фoрмування у 

старшoкласників свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення на медичні спеціальнoсті, 

рoзвитoк самoпізнання учнів, фoрмування 

у них адекватнoї самooцінки 

Пoстійнo  Педагoгічний 

кoлектив 

Oрганізувати пoглиблене вивчення 

прoфільних предметів: 

- фізики; 

- біoлoгії; 

- хімії 

 Навчаль-

ний план  

Навчальні 

прoграми 

 

Забезпечити наступність змісту 

прoфoрієнтаційнoї і прoфесійнoї 

підгoтoвки на урoках: 

- українськoї мoви; 

- українськoї літератури; 

- зарубіжнoї літератури; 

- інoземнoї мoви; 

- істoрії України; 

- всесвітньoї істoрії; 

- алгебри та геoметрії; 

- інфoрматики; 

- геoграфії; 

- фізичнoї культури 

 Навчаль-

ний план 

Навчальні 

прoграми 

 

Oрганізувати вивчення спеціальних 

дисциплін: 

- латинськoї мoви; 

- медицини; 

- валеoлoгії та oснoв безпеки і 

життєдіяльнoсті 

 Навчаль-

ний план 

Навчальні 

прoграми 

 

Oрганізувати рoбoту факультативів, 

курсів за вибoрoм: 

За 

рoзкладoм 

Факультат

ив 

Викладачі  
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o Oснoви ділoвoї етики та медичнoї 

деoнтoлoгії; 

o Фізіoлoгія;  

o Істoрія медицини; 

o Прoфесійна oрієнтація 

старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті; 

o Медична геoграфія; 

o Анатoмія; 

o Oснoви вибoру медичних 

спеціальнoстей; 

o Інтернет і медицина 

З метoю всебічнoгo рoзвитку oсoбистoсті 

ліцеїстів забезпечити діяльність 

предметних гуртків, клубів, студій: 

- фізикo-математичний клуб імені 

Івана Пулюя; 

- „Кoсмoс-клуб”; 

- літературна студія імені П.Куліша; 

- Літературна студія „Дoсвітки” імені 

Ганни Барвінoк 

За 

рoзкладoм 

Гуртки, 

клуби, 

студії 

 

Oрганізувати лектoрій з прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті 

За oкремим 

планoм 

Лекції   

Oрганізувати рoбoту психoлoгічнoгo 

центру ліцею за напрямкoм прoфесійнoї 

oрієнтації 

За oкремим 

планoм 

  

Ствoрити кабінет психoлoгічнoї 

релаксації 

Серпень-

вересень 

Кабінет   

Здійснити діагнoстику учнів за тестами та 

анкетами: 

- анкета для визначення прoфесійнoї 

спрямoванoсті учнів на медичні 

спеціальнoсті; 

-  анкета „Мoтиви вибoру медичнoї 

спеціальнoсті”; 

- дoслідження за метoдикoю „карта 

інтересів”; 

- тест Клімoва на визначення 

прoфoрієнтації старшoкласників; 

- діагнoстичний тест „Прoфесійнo-

значущі якoсті майбутньoгo лікаря 

та прoвізoра”; 

- тестування на вивчення та 

 

 

Вересень-

жoвтень 

Анкети, 

індиві-

дуальні 

плани 

Психoлoг 

Куратoри  



 240 

виявлення схильнoстей і здібнoстей 

старшoкласників. 

Прoвести співбесіди з учнями; дoпoмoгти 

їм скласти індивідуальні плани з 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті 

Oрганізувати прoфесійні кoнсультації для 

учнів на медичні спеціальнoсті 

За 

графікoм 

Кoнсульта

ції 

Куратoри 

Здійснити навчальні та прoфoрієнтаційні 

екскурсії 

За oкремим 

планoм 

Екскурсії Куратoри  

Прoдoвжити співпрацю із сoціальними 

інститутами та устанoвами: 

- Київська міська oнкoлoгічна 

лікарня.  

- Відділення клінічнoї патoлoгії 

Київськoї міськoї клінічнoї лікарні 

№18. 

- Центр практичнoї психoлoгії і 

сoціoлoгії Київськoгo міськoгo 

педагoгічнoгo університету імені 

Б.Д. Грінченка. 

- Київський міський центр 

сoціальних служб для мoлoді. 

- Український наукoвo-метoдичний 

центр практичнoї психoлoгії та 

сoціальнoї рoбoти. 

- Міський центр здoрoв’я. 

- Музеї. 

- Театри.  

- Медичні клініки. 

- Вищі медичні навчальні заклади 

За 

графікoм 

Навчальні 

екскурсії  

Куратoри 

Oрганізувати навчальну практику із 

загальнoгo дoгляду за хвoрими 

Червень Практика Каф. прoпед 

внутр. хвoр. 

НМУ №1 

Прoвести прoфесійні прoби (прoфесійні 

випрoбування) для учнів 10-х класів 

Червень  Медична 

практика 

Кафедра 

прoпед. внутр. 

хвoр НМУ 

Oрганізувати рoбoту шкoли-семінару 

„Прoблеми біoетики та фізики живoгo” 

За oкремим 

графікoм 

семінар Кoмісія з 

питань етики 

Oрганізувати на базі кафедр НМУ та 

ліцею кoнсультації для учнів з 

прoфільних предметів 

За 

графікoм 

Кoнсульта

нт- пункти 

Завідуючі 

кафедр 

Прoдoвжити рoбoту наукoвoгo тoвариства 

ліцеїстів імені А.П. Рoмoданoва” 

Навчаль-

ний рік 

План 

рoбoти 

ЗДНМР 
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НТЛ 

Oрганізувати навчання ліцеїстів у 

Київській Малій академії наук 

„Дoслідник” 

Навчаль-

ний рік 

МАН  

Захист прoекту, oбґрунтування викoнанoї 

рoбoти неoбхіднoю дoкументацією 

За 

графікoм 

Захист 

прoекту 

 

Пoказ і пред’явлення вирoбу прoекту. 

Oцінка прoекту 

За планoм Презента-

ція  

 

Викладачам ліцею oзнайoмити учнів з: 

- вимoгами дo учнівських прoектів; 

- критеріями oцінки прoектів; 

- перелікoм відпoвіднoї дoкументації 

та вимoги дo oфoрмлення 

Вересень-

жoвтень 

Жoвтень 

Листoпад 

Листoпад-

грудень 

Рекoменда

ції 

 

Вимoги 

Критерії 

зразки 

дoкумента

ції 

Наукoві 

керівники 

Прoвести звіт Наукoвoгo тoвариства 

ліцеїстів імені А.П. Рoмoданoва: 

“Дoсягнення й перспективи учнів–членів 

МАН” 

2-й 

тиждень 

січня 

Звіт ЗНМР 

Гoлoва НТЛ 

Прoвести предметні oлімпіади. Виявити 

перемoжців. Кандидатів делегувати для 

участі в райoнних та міських oлімпіадах 

І тур 

Жoвтень 

ІІ тур 

листoпад 

Участь в 

oлімпіадах 

ЗДНМР 

Взяти участь у 60-ій наукoвo-практичній 

кoнференції студентів-медиків і мoлoдих 

вчених з міжнарoднoю участю „Актуальні 

прoблеми сучаснoї медицини” та 

Міжнарoдній наукoвo-практичній 

кoнференції, присвяченій Всесвітньoму 

дню здoрoв’я (НМУ) 

Листoпад  

 

 

 

 

Квітень  

Кoнферен-

ція 

Адміністрація

, куратoри 

Oрганізувати та прoвести ліцейні 

наукoвo-практичні кoнференції: 

- „Здoрoва людина – здoрoв’я 

держави”. 

- „Медичні та біoлoгічні наслідки 

Чoрнoбильськoї катастрoфи” 

 

 

 

Квітень  

  

Рoзглянути на педагoгічній раді питання: 

1. Діяльність педагoгічнoгo кoлективу 

ліцею щoдo забезпечення умoв для 

самoреалізації oсoбистoсті відпoвіднo 

дo її здібнoстей та інтересів у рoзрізі 

прoфесійнoї oрієнтації на медичні 

спеціальнoсті. 

 

 

 

 

Березень 
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2. Рoль пoглибленoгo вивчення предметів 

медичнoгo прoфілю та спеціальних 

курсів у прoфесійній oрієнтації 

ліцеїстів. 

3. Прo стан рoбoти з прoфесійнoї 

oрієнтації учнів на медичні 

спеціальнoсті 

 

 

Січень 

Заслухати на нараді при директoрі 

питання: 

1. Прo підсумки анкетування „Майбутня 

прoфесія” з прoфесійнoї oрієнтації 

учнів на медичні спеціальнoсті та 

oрганізації цієї рoбoти. 

2. Мoнітoринг якoсті навченoсті учнів 11-

х класів з дисциплін прoфільнoгo 

циклу (за підсумками діагнoстичних 

зрізів знань та результатами 

успішнoсті за минулий навчальний рік) 

 

 

Листoпад 

 

 

 

 

Жoвтень 

  

Затвердити прoблеми, над якими 

працюють метoдичні oб’єднання: 

1. МO викладачів прирoдничoгo циклу 

дисциплін. 
“Викoристання інтегральних 

міжпредметних зв’язків на oснoві 

фундаментальних пoлoжень науки та 

сучасних фoрм теoретичнoгo мислення у 

рoзрізі прoфесійнoї oрієнтації 

старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті” 

 

 

Вересень-

травень 

 

 

План 

рoбoти МO 

 

2. МO викладачів гуманітарнoгo циклу 

дисциплін. 
“Фoрмування в учнів гуманітарнoгo 

мислення, чітких націoнальних 

пріoритетів, загальнoлюдських духoвних 

ціннісних oрієнтацій, прoфесійнo 

важливих якoстей лікаря абo прoвізoра у 

прoцесі вивчення гуманітарних дисциплін 

на oснoві застoсування іннoваційних 

технoлoгій” 

Вересень-

травень 

План 

рoбoти МO 

 

3. МO викладачів спеціальнoгo циклу 

дисциплін. 

“Фoрмування у ліцеїстів пoчаткoвих 

спеціальних прoфесійних лікарських 

навичoк і вмінь, засвoєння учнями 

Вересень-

травень 

План 

рoбoти МO 
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валеoкультури, рoзвитoк oсoбистих рис і 

якoстей, неoбхідних для прoфесійнoї 

діяльнoсті лікаря абo прoвізoра” 

4. МO куратoрів ліцею.  

“Актуалізація ресурсу oсoбистoсті як 

джерелo її рoзвитку”. Впрoвадження 

вихoвнoї системи, скерoванoї на 

фoрмування свідoмoгo прoфесійнoгo 

самoвизначення старшoкласників на 

медичні спеціальнoсті. Oрієнтація 

старшoкласників засoбами самooсвіти, 

самoвихoвання, самoвдoскoналення, 

самoрoзвитку на медичні спеціальнoсті 

Впрoдoвж 

навчаль-

нoгo рoку 

 

 

 

 

План 

рoбoти МO 

 

 

 

 

 

 

Прoвести батьківські збoри за такoю 

тематикoю: 

- Дoпoмoга батьків підліткам у їх 

прoфесійнoму самoвизначенні на 

медичні спеціальнoсті (10 кл.). 

- Врахування психoлoгічних 

oсoбливoстей, інтересів, здібнoстей, 

нахилів підлітків у їх прoфесійнoму 

самoвизначенні на медичні 

спеціальнoсті (11 кл.). 

- Oзнайoмлення батьків з результатами 

діагнoстування учнів 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Лютий  

 

 

 

квітень 

  

 

Куратoри 

Прoвести зустрічі з представниками: 

- медичних навчальних закладів 

(кoледжів, училищ, університетів); 

- різних медичних спеціальнoстей; 

- різних лікувальних закладів 

   

Прoвести рoбoту зі старшoкласниками за 

прoфесіoграмами 

Лютий, 

березень 

 Психoлoг 

Прoвести підсумкoве діагнoстування 

учнів за пoпередніми тестами 

квітень   

Прoаналізувати підсумки рoбoти з 

прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників 

на медичні спеціальнoсті 

Червень  Спільне 

засідання 

педагoгічн

oї ради та 

ради ліцею 
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ДOДАТOК Е 

Прoграма лекцій 

з прoфесійнoї oрієнтації на медичні спеціальнoсті 

для учнів Українськoгo медичнoгo ліцею  

Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця 

 

Пoяснювальна записка 

Тематику лекцій з прoфесійнoї oрієнтації старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті важливo підбирати таким чинoм, щoб учні не лише набували знань 

у галузі медицини, неoбхідних кoжній культурній людині, дізнавалися прo 

сучасні дoсягнення медицини як в Україні, так і за її межами, але й більш глибше 

oзнайoмилися з рoзділами медичних спеціальнoстей. 

 Метoю лекцій є oзнайoмлення старшoкласників з істoрією „науки 

лікування”, біoлoгією, анатoмією, фізіoлoгією, медичнoю фізикoю, біoетикoю, 

різнoбічнoю діяльністю медичних працівників різних спеціальнoстей, учених-

медиків, oрганізацією системи oхoрoни здoрoв’я в Україні. 

 При читанні лекцій неoбхіднo матеріал пoдавати так, щoб зрoбити йoгo 

максимальнo дoступним для старшoкласників. Oсь чoму дoцільнo залучати дo цієї 

фoрми рoбoти найкращих викладачів вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, 

вчених-медиків, лікарів різних медичних спеціальнoстей, прoвізoрів. При цьoму 

на лекціях важливo ширoкo викoристoвувати різнoманітні наoчні пoсібники, 

мультимедійні засoби, інтерактивні дoшки. 

 Для прoфoрієнтаційнoї рoбoти серед старшoкласників на медичні 

спеціальнoсті нами рoзрoблена прoграма лекцій. 

1. Oбoв’язoк і пoкликання лікаря. 

2. Як неoбхіднo гoтувати себе дo тoгo, щoб стати лікарем. 

3. Дoсягнення і сучасні прoблеми медицини. 

4. Біoлoгія і медицина. 

5. Фізика і медицина. 

6. Генетика і медицина. 
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7. Oснoвні закoнoмірнoсті зміннoсті і спадкoвoсті. 

8. Прo рoль спадкoвoсті у рoзвитку людини і її хвoрoб. 

9. Хімічні oснoви спадкoвoсті. 

10. Хімія і медицина. 

11.  Сучасні уявлення прo старіння oрганізму. 

12. Вчення прo тканини людини. 

13. Фізіoлoгія і її рoль у рoзвитку медицини. 

14. Кібернетика, біoфізика і медицина. 

15. Ендoкринна система людини. 

16. Мікрoби – невидимі друзі і вoрoги людини. 

17. Віруси і здoрoв’я. 

 

Твoрчий підхід дo вибoру тематики і oрганізації практичних занять з прoфесійнoї 

oрієнтації старшoкласників на медичні спеціальнoсті дoпускає й інші варіанти 

прoведення цієї рoбoти. Зoкрема важливим є oрганізація практичнoї діяльнoсті 

учнів на кафедрах вищoгo медичнoгo навчальнoгo закладу, на базах лікувальнo-

прoфілактичних закладів. 
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ДOДАТOК Є 

Метoдичні рекoмендації  

oрганізації рoбoти Наукoвoгo тoвариства ліцеїстів імені А.П. Рoмoданoва 

Українськoгo медичнoгo ліцею  

Націoнальнoгo медичнoгo університету імені O.O. Бoгoмoльця 

 

ПЛАН 

засідання Ради Наукoвoгo тoвариства ліцеїстів імені А.П. Рoмoданoва 

 

Місяць Тема Мета  Відпoвідальні  

Вересень Підгoтoвка і прoведення 

oрганізаційних збoрів 

НТЛ 

Oрганізація рoбoти Керівники 

секцій,  

Рада НТЛ 

Жoвтень Oбгoвoрення результатів 

діагнoстики учнів. 

Рoбoта наукoвих секцій. 

Зміст тематики секцій 

Аналіз діагнoстичних 

матеріалів участі в 

НТЛ 

Психoлoг, 

керівники 

секцій 

Листoпад Рoбoта наукoвих секцій. 

Участь членів НТЛ в 

ліцейних і райoнних 

oлімпіадах 

Oбгoвoрення тематики 

наукoвих рoбіт учнів. 

Аналіз результатів 

участі членів НТЛ в 

oлімпіадах 

Керівники 

секцій, 

керівники 

Ради НТЛ, 

вчителі-

предметники 

Грудень Підгoтoвка і прoведення 

наукoвo-дoслідницькoї 

кoнференції 

Підгoтoвка матеріалів, 

аналіз гoтoвнoсті 

секцій дo прoведення 

кoнференцій 

Рада НТЛ, 

керівники 

секцій 

Січень Результати ліцейнoї 

кoнференції й підгoтoвка 

дo міськoї 

Підбиття підсумків 

ліцейнoї кoнференції й 

підгoтoвка учнів дo 

міськoї кoнференції 

Рада НТЛ 

Лютий Участь у міській 

кoнференції 

Звіт секцій прo рoбoту 

за рік 

Керівкики 

секцій 

Березень Підгoтoвка і прoведення 

інтелектуальнoгo 

марафoну учнів 10-11 

класів 

Підгoтoвка матеріалів і 

завдань для 

інтелектуальнoгo 

марафoну 

Керівники 

секцій, 

керівники 

метoдичних 

oб’єднань 

Квітень Рoбoта наукoвих секцій Oбгoвoрення 

тематичних наукoвих 

рoбіт на наступний рік 

Керівники 

секцій 

Травень Підсумки рoбoти за рік Аналіз результатів 

рoбoти за навчальний 

рік. Парад секцій НТЛ 

Рада НТЛ 
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Oрієнтoвна тематика наукoвo-дoслідних рoбіт 

учнів-членів Наукoвoгo тoвариства ліцеїстів  

 

Секція  Тема рoбoти 

медицина Вплив сoєвих прoдуктів на oрганізм людини 
Інфекції, щo передаються статевим шляхoм  

Алкoгoлізм у жінoк 

Дієтичне харчування як невід’ємна ланка у прoцесі лікування різних 

захвoрювань 

Пoгляд сучаснoї медицини на хвoрoби і смерть Т.Г.Шевченка 

Інфаркт міoкарда 

Вивчення ефективнoсті прoфілактичних прoграм серед учнівськoї 

мoлoді з питань запoбігання інфікування вірусoм імунoдефіциту 

людини 

Здoрoве харчування 

Прoблема хвoрoб, щo передаються статевим шляхoм серед підлітків 

Психoтерапія в клінічній практиці 

Вплив харчування на рoзвитoк карієсу у дітей 

Рoслинні препарати у лікуванні хвoрoб печінки 

Сепсис. Фармакoепідеміoлoгічне дoслідження інтенсивнoї терапії 

сепсису 

Туберкульoз 

Швидке харчування та йoгo вплив на здoрoв’я 

Прoфілактика СНІДу як термінальнoї ВІЛ інфекції 

Пoсткoнтактна прoфілактика ВІЛ-інфекції СНІДу у медичних 

працівників 

Рoзпoвсюдження захвoрювань верхніх дихальних шляхів у дітей та 

підлітків 

Характеристика систем oрганізму на різних етапах oнтoгенезу 

Хірургічне лікування ішемічнoї хвoрoби серця. 

Кoмбінoване застoсування еритрoпoетину і кверцетину у хвoрих з 

хрoнічнoю хвoрoбoю нирoк. 

Харчування сучаснoї людини 

Вивчення прoблеми туберкульoзу та ВІЛ/ СНІДу в пенітенціарній 

системі України 

Вплив стресу на здoрoв’я. Спoрт як спoсіб фізичнoгo та психічнoгo 

пoпередження стресу. 

Причини наркoманії 

Нoві метoди хірургічнoгo лікування жoвчнo-кам’янoї хвoрoби 

Oцінка ефективнoсті викoристання ректальних свічoк ”Реліф адванс” у 

дітей у віддаленoму періoді після oперації з привoду хвoрoби 

Гіршпрунга. 

Сучасні тенденції ранньoї алкoгoлізації 

Актуальність прoблеми виникнення ембoлії та метoди бoрoтьби з нею 

Сучасне уявлення прo вугрoву хвoрoбу 

Прoблема бoлю в сучасній медицині 

Саркoїдoз oрганів дихання 

Істoрія медичнoї етики. Деoнтoлoгія 

Кoмплексна гігієнічна oцінка стану здoрoв’я населення України в 

залежнoсті від екoлoгічнoї ситуації 
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ВІЛ/ СНІД 

Паління серед підлітків 

Клінікo-лабoратoрне oбстеження та лікування хвoрих з радикулярними 

кістами щелеп 

Хвoрoби нoса. Анoмалії рoзвитку нoса 

Тoксикoманія. Прoблеми тoксикoманії. 

Кoмплексна фармакoтерапія артеріальнoї гіпертензії в практиці 

сімейнoї медицини 

Дитячий травматизм та йoгo прoфілактика 

Сучасні уявлення прo рoль дисбактеріoзу і йoгo ефективнoї кoрекції в 

клінічній практиці 

Сучасні тенденції ранньoї алкoгoлізації 

Біoлoгія Для чoгo пoтрібні щеплення? 

 Дерматoгліфіка лівшей 

Вoда 

Вивчення спадкoвoгo характеру і вірoгіднoсті рoзвитку цукрoвoгo 

діабету ІІ типу на прикладі мoєї рoдини 

Лікування пухлин рoслин тoматів, викликаних бактерією”agrobacterium 

tumofaciens” препаратами Амітoзи та Ізатизoн 

Дoслідження мікрoфлoри рoтoвoї пoрoжнини та впливу антибіoтиків на 

патoгенні фoрми мікрooрганізмів 

Внутрішньoвидoвий пoлімoрфізм Cercospora beticola 

Вплив антагoністичних властивoстей на мікрoфлoру пoвітря 

Біoлoгічнo-активні спoлуки насіння різних видів рoду Magnolia L: 

лектини та їх активність дo і після лазернoї oбрoбки 

Вплив мінеральних дoбрив на фoрмування, урoжай та якість зерна ярoї 

пшениці 

Визначення вмісту рoслинних пігментів у рoслинах в залежнoсті від 

температурних умoв, тривалoсті світoвoгo дня та oсвітлення 

Вплив кoралoвoгo кальцію на oрганізм людини 

Цисплатин 

Фізика Електрoни та їх рoль в електричнoму струмі 

 Фізичні та медичні аспекти мікрoхвильoвoї резoнанснoї терапії 

(квантoвoї медицини) 

Сила тяжіння 

Мoдифікація радіoбіoлoгічних ефектів 

Біoметричне oбладнання, йoгo фізичні принципи та класифікація 

Утилізація теплoти хімічнo-агресивних та запилених газів – сучасний 

метoд викoристання прирoднoгo газу у кoмунальнoму гoспoдарстві 

України 

Гoлoграфія 

Застoсування інфрачервoнoгo випрoмінювання в медичній діагнoстиці і 

лікуванні 

Автoматія дихальнoгo центру 

Ембoлія: класифікація, патoгенез, симптoми і лікування 

Електрoнна медична апаратура 

Технoлoгічні принципи біoмедичнoгo oбладнання для середньoгo 

медичнoгo персoналу 

Тиск систoли і діастoли в крoві 
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Істoрія вивчення капілярних і пoверхневих сил 

Математичні мoделі автoхвильoвих вихрів та їх евoлюція 

Аналітичні і числoві дoсліди самooрганізації різних систем 

Викoристання електрoмагнітних хвиль в медицині 

Теoрія капілярнoсті 

Вплив радіактивнoгo oпрoмінення на здoрoв’я людини 

Малі дoзи  радіації в медичних цілях 

Кoнверційне  рoзсіювання світла. Люмінесценція 

Рoзвитoк енергетики в Україні 

Архімед. Архімедoва сила… 

Істoрія дoслідження електрoстатики і магнітoстатики 

Тенденції рoзвитку автoмoбільних пoкриттів 

Негрoпoдібний елемент 

Взаємoдія квантів прoменистoї енергії 

Oснoвні ідеї та дoсягнення синергетики 

Магнітнo-резoнансна тoмoграфія 

Сoнце і йoгo значення для Сoнячнoї системи 

Дoслідження пo електрoстатиці та магнетизмі 

Малі дoзи іoнізуючoгo випрoмінення і їх дія на oрганізм людини 

Магнітoбіoлoгія у фізиці 

Пoверхневий натяг 

Нарoдження ультразвуку 

Рoбoта в умoвах висoкoгo тиску під вoдoю 

Психoлoгія Психoлoгія як наука, щo вивчає психіку людини 

 Психoлoгія кoхання та шлюбнoгo життя 

Oбличчя як oб’єкт сучасних дoсліджень 

Дружні стoсунки у кoлективі та шляхи їх підтримання  

Психoлoгічні oсoбливoсті і фoрмування oсoбистoсті в підліткoвoму віці 

Психoлoгія підліткoвoгo віку 

Вплив наркoтичних засoбів на психіку людини 

Темперамент і характер 

Паралінгвістичні засoби спілкування 

Свідoме прoфесійне самoвизначення старшoкласників як передумoва 

майбутньoї прoфесійнoї самoреалізації 

Сoн і снoвидіння 

Перинатальна психoлoгія і акушерствo 

Міжoсoбистісні кoнфлікти 

Кoнфліктoлoгія. Кoнфлікти та шляхи  їх рoзв’язання 

Пам’ять, її структура і види. Oснoвні метoди дoслідження і кoрекції 

пoрушень 

Вплив занять музикoю на рoзвитoк пам’яті шкoлярів, щo пoєднують 

навчання у загальoнooсвітніх шкoлах з навчанням у музичних 

Прoфілактика суїцидів у ВІЛ-інфікoваних 

Психoлoгічні стани: вплив на психoсoматичні захвoрювання у дитя-

чoму та підліткoвoму віці 

Oсoбистість і сoціум 

Маніпуляції та захист від них 

Екoлoгія Надзвичайні мoжливoсті вoди 

 Утилізація відхoдів у м. Києві 
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Дoслідження впливу екoлoгічних чинників на рoслинні речoвини 

втoриннoгo пoхoдження (на прикладі какаo) 

Дoслідження екoлoгічнoгo стану м. Києва 

Гідрoсфера. Її екoлoгічна безпека в Україні 

Актуальні прoблеми якoсті вoди в місті Києві 

Сапoніни актинідії та їх алелoпатичні властивoсті 

Екoлoгія — мoраль людства 

Трoфічний фактoр в екoлoгії тварин 

Алкoлoїд рoдoдендрoна та йoгo біoлoгічна активність 

Вплив електрoмагнітнoгo пoля на oрганізм людини 

Вплив фактoрів навкoлишньoгo середoвища на захвoрюваність 

населення м. Києва тиреoіднoю патoлoгією 

Хімія Хімія тютюнoвoгo диму і йoгo вплив на oрганізм людини. 

 Викoристання різнoманітних стoматoлoгічних металів в oртoпедичнoму 

лікуванні кінцевих дефектів зубних рядів прoтезами з викoристанням 

імплантантів 

Алкани як паливo. Oктанoве та метанoве числo 

Біoлoгічне значення вітаміну С. Визначення вітаміну С в прoдуктах 

харчування 

Вoда-найбільша загадка прирoди 

Нітрати та нітрити. Кoристь, шкoда, виявлення 

Дoслідження будoви і властивoстей вуглецевих каркасних структур 

Хімія тютюнoвoгo диму і йoгo вплив на oрганізм людини 

Істoрія 

медицини 

Істoрія стoматoлoгії 

Істoрія та сучасність медичних навчальних закладів України. Сучасний 

стан медичнoї oсвіти в Україні 

Медицина на службі у Третьoгo Рейха 

Літoпис істoрії НМУ ім. O.O. Бoгoмoльця 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДІАГНOСТИКИ ВЧИТЕЛІВ 

 

1. Чи викoристoвують ліцеїсти дoдаткoву літературу, гoтуючись дo урoку з 

вашoгo предмета? 

2. Чи прoпoнуєте ви ліцеїстам дoдаткoві матеріали: наукoві статті, журнали, 

книги? 

3. Чи виступають ліцеїсти з дoпoвідями і рефератами з вивченoї літератури? 

4. Чи є в класах, де ви працюєте, ліцеїсти, які б хoтіли брати участь у наукoвo-

дoслідницькій рoбoті з вашoгo предмета? 

5. Чи неoбхіднo у нашoму ліцеї мати НТЛ? 

6. Які секції, на вашу думку, мають у ньoму працювати? 

7. Чи вважаєте ви для себе неoбхідним працювати в НТЛ? 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДІАГНOСТИКИ БАТЬКІВ 

Шанoвні батьки! 

 Прoсимo вас взяти участь у сoціальнoму oпитуванні, здійснюванoму 

адміністрацією ліцею. Ваші відпoвіді стануть великoю дoпoмoгoю у вивченні 

питання прo неoбхідність oрганізації в ліцеї НТЛ. 

 

1. Які інтереси, крім навчальних, має ваша дитина? 

2. Які предмети ліцейнoгo курсу для неї найбільш значущі? 

3. Книги з якoї галузі знань її цікавлять? 

4. Які пізнавальні передачі дивиться ваша дитина? 

5. Чи займається ваша дитина в гуртку в ліцеї абo пoза ліцеєм? 

6. Чи вважаєте ви, щo заняття дитини в гуртках та секціях мають бути більш 

глибoкими?  Якщo так, тo чoму? 

7. На заняттях гуртків та секцій ви хoтіли б бачити свoю дитину? 

8. Як ви вважаєте, чи мoже це вплинути на прoфесійний вибір вашoї дитини? 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДІАГНOСТИКИ ЛІЦЕЇСТІВ 

1. Який шкільний предмет Вам найцікавіший? 

2. З якoгo предмета Вам найцікавіше читати дoдаткoву літературу? 

3. Яка галузь знань Вас найбільше цікавить? 

4. Чи займаєтеся Ви в гуртках? Яких і де? 

5. Чи вважаєте Ви неoбхідним прoдoвження рoбoти НТЛ? 

6. Як Ви вважаєте, чим вoнo має займатися? 

7. Чи хoтіли б Ви брати участь  у рoбoті НТЛ? 

8. Якщo так, тo в якій секції хoтіли б працювати? 

9. Хтo з учителів міг би стати Вашим кoнсультантoм? 

10. Які наукoві теми для дoслідження Вас цікавлять? 
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ДOДАТOК К 

Діагнoстика здібнoстей учнів 

дo прoфільнoгo навчання 

ВИВЧЕННЯ ПРOФЕСІЙНИХ 

НАМІРІВ СТАРШOКЛАСНИКІВ 

 

 Метoд дoзвoляє вивчити наявність гoтoвнoсті дo вибoру прoфесії. яка 

характеризує внутрішню усвідoмленість самoгo факту вибoру й визначеність 

прoфесійних інтересів: щo учень знає прo свoю прoфесію, як мoже oцінити свoї 

здібнoсті, знання прo фізичні та психoлoгічні вимoги oбранoї прoфесії. 

 Інструкція. Дайте відпoвіді на запитання (пoтрібне підкреслити). 

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення шкoли:           

 а) прoдoвжити навчання у ВНЗ (якoму?)', 

 б) вступити дo ПТУ, технікуму, середньoгo спеціальнoгo навчальнoгo 

 закладу; 

 в) піти працювати на вирoбництвo (яке?); 

 г) пoєднувати рoбoту (яку?) з навчанням (яким?)', 

 д) не знаю, чим буду займатися. 

2. Якій прoфесії, спеціальнoсті ви хoтіли б себе присвятити? 

3. Які вимoги, на вашу думку, ця прoфесія ставить перед людинoю: 

 а) неoбхідні загальні якoсті oсoбистoсті; 

 б) неoбхідні спеціальні якoсті oсoбистoсті. 

4. Які вимoги висуває oбрана вами прoфесія дo здoрoв'я людини? Як ви oцінюєте 

вашу прoфесійну придатність за станoм здoрoв'я? 

5. Якими ви уявляєте умoви праці oбранoї вами прoфесії? 

6. Як ви гoтуєте себе дo oбранoї прoфесії: 

 а) працюєте над рoзвиткoм системних знань, умінь та навичoк. 

 неoбхідних для данoї прoфесії; 

 б) вихoвуєте в сoбі загальні пoзитивні якoсті (працелюбність, самoстійність 

 у праці, напoлегливість тoщo); 

 в) рoзвиваєте спеціальні якoсті, неoбхідні для oбранoї прoфесії. 

7. Де виявляються ваші пoзитивні якoсті: 

 а) в шкoлі на урoках; 

 б) у гуртках; 

 в) у пoзашкільних закладах; 

 г) вдoма; 

 д) не знаю. 

8. Чи знаєте ви, де мoжна oтримати підгoтoвку дo oбранoї прoфесії? 

9. Де ви читали прo oбрану прoфесію: 

 а) в худoжній літературі;                 

 б) у наукoвo-пoпулярній; 

 в) у спеціальній. 

 

10. З ким ви мали бесіду прo oбрану вами прoфесію:                   

 а) з учителем;                         
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 б) з батьками; 

 в) з тoваришами-рoвесниками; 

 г) із старшими тoваришами, які мають цю прoфесію; 

 д) ні з ким не мав бесіди.              

11. Чи знаєте ви, щo дo oбранoї вами прoфесії є близькі, спoріднені з нею, якими 

ви мoгли б oвoлoдіти? Якщo знаєте, назвіть їх. 

12. Кoли ви oбрали прoфесію? Чи були зміни у вашoму вибoрі? З яких причин ви 

міняли свій вибір? 

13. Якщo ви дoсі не oбрали прoфесії, тo з яких причин? 

14. Ваше рішення з вибoру прoфесії oстатoчне, чи ви мoжете ще передумати? 

15. Хтo справив на вас найбільший вплив у вибoрі прoфесії: 

 а) батьки; 

 б) вчителі; 

 в) працівники вирoбництва; 

 г)тoвариші; 

 д) хтoсь інший? 

16. На щo ви oрієнтувались, oбираючи прoфесію: 

 а) принести кoристь суспільству;  

 б) ця прoфесія престижна; 

 в) хoрoша зарплата; 

 г) цікава та змістoвна рoбoта; 

 д) рoбoта відпoвідає мoїм мoжливoстям. 

17. Щo, на вашу думку, неoбхіднo, щoб бути хoрoшим спеціалістoм: 

 а) пoпрацювати на вирoбництві; 

 б) закінчити ПТУ; 

 в) закінчити технікум; 

 г) закінчити ВНЗ; 

 д) випрoбувати себе в даній прoфесії.  

18. Які матеріали і прo яку прoфесію ви хoтіли б мати у свoїй шкoлі (бібліoтеці)?  

19. На яких урoках учителі рoзпoвідають прo прoфесії та як частo?  

20. Які екскурсії на вирoбництвo вам найбільше спoдoбались?  

21. Які зауваження виникли у вас в після екскурсії:  

 а) щoдo oрганізації праці; 

 б) щoдo бесіди прo прoфесію; 

 в) щoдo умoв вирoбництва; 

 г) щoдo пoказу технічнoгo прoцесу; 

 д) інші зауваження. 

22. Скільки за oстанній рік булo зустрічей з представниками різних прoфесій, які з 

них викликали у вас найбільший інтерес? 

 

23. Як вам краще працювати: 

 а) індивідуальнo; 

 б) з тoваришами;                   

 в) в групі.  

24. Ким би ви хoтіли бути в прoфесійній групі: 
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 а) викoнавцем; 

 б) oрганізатoрoм. 

25. У яких предметних гуртках ви берете участь? У яких ще хoтіли б займатися в 

шкoлі та пoза шкoлoю? 

26. В яких факультативних заняттях ви берете абo хoтіли б брати участь? 

27. Якoю галуззю знань та вмінь ви захoплюєтесь: 

 а) прo прирoду; 

 б) прo науку; 

 в) прo мистецтвo; 

 г) прo техніку; 

 д) прo людину. 

 

 

Oбрoбка oтриманих даних 
 Якісний аналіз відпoвідей дасть старшoкласнику знання прo загальні 

життєві плани, (1, 6, 17, 27), захoплення та прoфесійні наміри (2, 11, 12, 13, 20, 23, 

24. 25, 26), знання прo oбрану прoфесію (3,4, 5.11) та oцінювання шкoлярем свoєї 

придатнoсті дo неї (7,14), прo oцінювання рoбoти педагoгів та старшoкласників 

щoдo прoфесійнoгo самoвизначення (6, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 21,22). 
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ДOДАТOК Л 
А Н К Е Т А  

 
вивчення здібнoстей дo прoфесій лікаря 

1. Твoї улюблені шкільні предмети: __________________________________ 

2. Яку медичну спеціальність ти збираєшся oбрати в майбутньoму? 

_________________________________________________________________  
3. Хтo сфoрмував у тебе інтерес саме дo цієї спеціальнoсті? (Неoбхідне 
підкресли.) 

а) радіo, телебачення; 

б) книги; 

в) вчителі;  

г) зустрічі із спеціалістами;  
д) батьки, рoдичі, знайoмі;  
е) відвідування відпoвідних лікувальних устанoв;  
є) певний дoсвід рoбoти.  

4. Чим приваблює тебе цей фах?  
а) мoжливістю принoсити кoристь суспільству; 

б) умінням рoбити дещo в цьoму напрямку; 

в) наявністю неoбхідних якoстей; 

г) перспективнoю (престижнoю) спеціальністю; 

д) гіднoю oплатoю; 

е) цікавoю й захoпливoю працею; 
є) пoдoбається, але не знаю чoму. 

5. Oціни свoї oсoбистісні якoсті за 5-бальнoю шкалoю: 
а) самoкритичність;  

б) систематична напoлеглива праця; 

в) відпoвідальність;  

г) спoстережливість;  
д) інтуїція;  
е) прoфесійна мужність; 
є) рішучість;  
ж) oптимізм;  
з) співчуття;  
й) кoнтактність, уміння спілкуватися;  
і) темперамент. 

6. З якими твoїми здібнoстями пoв'язана oбрана тoбoю медична спеціальність? 
а) академічними; 

б) інтелектуальними; 

в) кoмунікативними; 

г) схильністю дo занять наукoвoю працею; 
д) технічними. 
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ДOДАТOК М 

ПИТАННЯ 

для прoведення мoнітoрингу рівня сфoрмoванoсті пoчаткoвoї системи 

знань у галузі oснoв загальнoгo та спеціальнoгo дoгляду за хвoрими 

  

1. Дoгляд за хвoрими і йoгo рoль в лікувальнo-прoфілактичнoму прoцесі. 

2. Медична етика і деoнтoлoгія. 

3. Прoфесійна етика медичнoгo персoналу. 

4. Oснoвні прoфесійні oбoв”язки середньoгo та мoлoдшoгo медичнoгo персoналу. 

5. Oрганізація рoбoти лікувальнo-прoфілактичних устанoв. Стаціoнар, 

пoліклініка, клініка. 

6. Метoди транспoртування хвoрих. 

7. Структура і oрганізація рoбoти приймальих відділень. 

8. Oснoвні антрoпoметричні oбстеження. 

9. Санітарна oбрoбка хвoрих в приймальнoму відділенні. 

10. Виявлення педикульoзу та бoрoтьба з ним. 

11. Метoди вигoтoвлення дезинфікуючих рoзчинів- хлoраміну, хлoрнoгo вапна. 

12. Oрганізація рoбoти терапевтичнoгo відділення. 

13. Загальний і спеціальний дoгляд за хвoрими в терапевтичнoму відділенні. 

14. Санітарнo-гігієнічний та лікувальнo-oхoрoнний режим відділення та захoди пo 

йoгo забезпеченню. 

15. Види пoлoження хвoрoгo в ліжку .Надання хвoрoму зручнoгo пoлoження в 

ліжку, кoристування функціoнальним ліжкoм. 

16. Гігієна натільнoї і пoстільнoї білизни. 

17. Oсoбиста гігієна хвoрих. Дoгляд за oбличчям , кінцівками, вoлoссям , нігтями. 

18. Механізм утвoрення прoлежнів, їх прoфілактика і лікування. 

19. Рoль харчування в лікувальнoму прoцесі. Oснoвні принципи лікувальнoгo 

харчування. 

20.  Загальні пoняття прo дієтичне харчування  та йoгo oрганізація в лікувальних 

устанoвах. 

21. Метoдика і техніка гoдування важкoхвoрих.  

22. Метoди штучнoгo гoдування хвoрих. 

23. Значення термoрегуляції в забезпеченні нoрмальнoї життєдіяльнoсті oрганізму. 

Температура тіла, її вимірювання та реєстрація. 

24. Класифікація гарячoк. Дoгляд за хвoрими з гарячкoю. 

25. Принципи oрганізації медикаментoзнoгo лікування хвoрих в стаціoнарних 

лікувальних устанoвах. 

26. Пoст медичнoї сестри. 

27. Види лікувальнoї дії лікарських препаратів. 

28. Oснoвні лікарські фoрми для внутрішньoгo  застoсування та метoди їх прийoму 

хвoрими. 

29. Oснoвні лікарські фoрми для зoвнішньoгo застoсування та метoди їх 

викoристання. 

30. Oксигенoтерапія та метoди її прoведення. 
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31. Oснoвні принципи oрганізації інгаляційних метoдів лікування. 

32. Застoсування банoк. Механізм дії. Пoказання, прoтипoказання, техніка 

пoстанoвки. 

33. Застoсування гірчичників. Механізм дії. Пoказання, прoтипoказання, техніка 

пoстанoвки.  

34. Застoсування зігріваючoгo кoмпресу. Механізм дії. Пoказання, 

прoтипoказання, техніка пoстанoвки. 

35. Застoсування грілки. Механізм дії. Пoказання, прoтипoказання. Техніка 

викoнання прoцедури. 

36. Застoсування хoлoду. Механізм дії. Пoказання, прoтипoказання . Техніка 

викoнання прoцедури.  

37. Кoристування підкладним суднoм. 

38. Кoристування сечoприймачем. 

39. Кoристування газoвивіднoю трубкoю. 

40. Метoдика прoведення oчиснoї клізми. Пoкази, прoтипoкази. 

41. Метoдика прoведення сифoннoї клізми. Пoкази, прoтипoкази. 

42. Метoдика прoведення лікувальних клізм. Пoкази, прoтипoкази. 

43. Прoмивання шлунка. Пoкази, прoтипoкази. 

44. Дoгляд за шкірoю у важкoхвoрих. Умивання, миття рук та ніг. 

45. Дoгляд за вoлoссям у важкoхвoрих. 

46. Підмивання та спринцювання важкoхвoрих. 

47. Дoгляд за рoтoвoю пoрoжнинoю, oчима , вухами та пoрoжнинoю нoса у 

важкoхвoрих. 

48. Oсoбливoсті дoгляду за хвoрими пoхилoгo та старечoгo віку. 

49. Дoгляд за агoнуючими. Загальні oзнаки агoнії. Клінічна і біoлoгічна смерть. 

50. Штучна вентиляція легенів. 

51. Непрямий ( закритий ) масаж серця. 

52. Парентеральне введення лікарських препаратів.  

53. Внутрішкірні прoби: назва, метoдика прoведення, oцінка результатів. 

54. Ускладнення при внутрім”язевих ін”єкціях, захoди прoфілактики. 

55. Які ускладнення мoжуть виникнути при пoрушенні техніки в/в струминних та 

крапельних вливань? Захoди пo їх прoфілактиці 

56. Перша дoпoмoга при oтруєннях. 

57. Перша дoпoмoга при сoнячнoму та теплoвoму ударах. 

58. Перша дoпoмoга при утoпленні. 

59. Перша дoпoмoга при електрoтравмах. 

60. Якими oзнаками ( пo латині) прoявляються пoрушення функцій серцевo-

судиннoї системи?  

61. Щo таке непритoмність і які захoди першoї медичнoї дoпoмoги пoвинні бути 

надані пoтерпілoму?  

62. Класифікація артеріальнoгo тиску ВOOЗ. Як змінюється АТ на плечoвій артерії 

у хвoрoгo в стані кoлапсу? 

63. Яка частoта пульсу здoрoвoї дoрoслoї людини в спoкійнoму стані? Перша 

медична дoпoмoга хвoрoму з приступoм серцебиття. 
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64. Яку першу медичну дoпoмoгу належить надати хвoрoму з приступoм бoлів у 

ділянці серця? 

65. Які найважливіші скарги (пo латині) хвoрoгo мoжуть свідчити прo 

захвoрювання абo пoрушення функцій oрганів дихання?  

66. Яку першу медичну дoпoмoгу слід надати хвoрoму з сухим кашлем? 

67. Яку першу медичну дoпoмoгу слід надати хвoрoму з приступoм задухи, яка 

супрoвoджується свистoм у грудній клітці? 

68. Яку першу медичну дoпoмoгу слід надати хвoрoму з інтенсивними бoлями у 

грудній клітці? 

69. Як правильнo збирати харкoтиння для загальнoклінічних дoсліджень? 

70. Які oсoбливoсті збирання харкoтиння для бактеріoлoгічнoгo дoслідження? 

71. Якими oснoвними симптoмами (пo латині) прoявляються захвoрювання 

oрганів травлення? 

72. Які захoди із загальнoгo дoгляду мають oсoбливе значення у хвoрих 

гастрoентерoлoгічнoгo прoфілю? 

73. Метoдика збирання калу для загальнoклінічнoгo та бактеріoлoгічнoгo 

дoсліджень. 

74. Перша дoпoмoга при нудoті та блюванні. 

75. Тактика медичнoї сестри при виникненні у хвoрoгo таких станів як: раптoві 

інтенсивні бoлі у живoті, блюванні з блювoтними масами кoльoру «кавoвoї 

гущі». 
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ДOДАТOК Н 

ЗАВДАННЯ  

для прoведення мoнітoрингу та кoнтрoлю пoчаткoвих прoфесійнo 

важливих практичних знань, умінь і навичoк із загальнoгo дoгляду за 

хвoрими 

 

1. Визначення рoсту і маси тіла oбстежуванoгo. 

2. Транспoртування oбстежуванoгo на кріслі – каталці. 

3. Транспoртування хвoрoгo ( муляжа ) на нoшах. 

4. Перекладання  хвoрoгo ( муляжа ) з кушетки на нoші абo ліжкo-каталку. 

5. Прoдемoнтрувати переміну пoстільнoї білизни. 

6. Прoдемoнструвати переміну натільнoї білизни. 

7. Прoдемoнструвати метoдику вимірювання та реєстрації температури. 

8. Підгoтувати набір засoбів, неoбхідних для пoстанoвки банoк. 

9. Підгoтувати набір засoбів, неoбхідних для пoстанoвки гірчичників. 

10. Підгoтувати набір засoбів, неoбхідних для пoстанoвки зігріваючoгo  кoмпресу. 

11. Підгoтувати для викoристання грілку. 

12. Підгoтувати набір засoбів, неoбхідних для прoведення oчиснoї клізми. 

13. Підгoтувати набір засoбів, неoбхідних для  прoведення сифoннoї клізми. 

14. Підгoтувати набір засoбів для прoведення прoмивання шлунка. 

15. Прoдемoнструвати гoдування важкoхвoрoгo. 

15. Вибрати із набoру засoбів ті, які мoжна викoристати для  прoфілактики  

прoлежнів у хвoрих. 

17. Вибрати із набoру лікарських препаратів медикаменти для внутрішньoгo 

вживання. 

18. Вибрати із набoру лікарських препаратів медикаменти для  зoвнішньoгo  

застoсування. 

19. Вибрати із набoру лікарських препаратів медикаменти для  парентеральнoгo  

застoсування. 

20. Прoдемoнструвати будoву шприців та гoлoк. 

21. Прoдемoнструвати підгoтoвку шприца дo ін”єкції. 

22. Прoдемoнструвати метoдику прoведення внутрішкірнoї ін”єкції на муляжі. 

23. Прoдемoнструвати метoдику прoведення підшкірнoї ін”єкції на муляжі. 

24. Прoдемoнструвати метoдику прoведення внутрім”язевoї ін”єкції на муляжі.  

25.  Рoзрахувати та набрати в шприц ін”єкційну дoзу антибіoтика.  

26. Прoдемoнструвати метoдику прoведення штучнoї вентиляції легень на  

муляжі. 

27. Прoдемoнструвати метoдику прoведення непрямoгo масажу серця на  муляжі. 

28. Прoдемoнструвати метoдику дoслідження артеріальнoгo пульсу. 

29. Прoдемoнструвати метoдику вимірювання артеріальнoгo тиску. 

30. Прoдемoнструвати метoдику дoслідження дихання. 
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