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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 
СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

О. В. Біліченко 1

У статті аналізуються результати експериментальної перевірки визначених педагогічних умов і розробленої 
моделі формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки. Професійна етика 
медичної сестри розглядається як комплексна професійно важлива якість особистості, що інтегрує в собі засвоєні у 
процесі професіоналізації гуманістичні ціннісні орієнтації, професійно-етичні норми, деонтологічні принципи та 
моральні якості, які регулюють професійну діяльність і спілкування. Проаналізовані результати формувального 
експерименту, що проявилися у трансформації структурних компонентів професійної етики майбутніх медичних 
сестер: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісного і діяльнісного. З’ясовано, що реалізація визначених 
педагогічних умов забезпечує структурну перебудову всіх компонентів професійної етики майбутніх медичних 
сестер і знаходить комплексний вияв у загальній позитивній динаміці рівнів її сформованості. 

Ключові слова: медична етика, професійна етика медичної сестри, підготовка майбутніх медичних сестер, 
компоненти професійної етики, педагогічні умови формування професійної етики майбутніх медичних сестер. 

ANALYSIS OF RESULTS OF FORMING OF PROFESSIONAL ETHICS OF FUTURE NURSES’ IN 
THE PROCESS OF SPECIALISTS’ TRAINING 

O. Bilichenko 
The article examines the essence of future nurses’ professional ethics as a complex professionally important personal 

quality which integrates the humanistic value orientations, professional and ethical principles, acquired in the process of moral 
qualities’ professionalization governing professional activity and communication. There are four interrelated components in 
the structure of professional ethics of future nurses: motivational-value, which reflects the formation of professional-ethical 
position and personal attitude to the values of professional activity (humanism, charity and preservation of patients' life and 
health); cognitive, which characterizes the competence of future nurses in the field of professional ethics, understanding of the 
norms and principles of medical deontology; personal, represented by professionally important moral qualities of the 
individual, and active, that finds expression in the formation of practical skills to establish constructive relationships with 
subjects of the healing process on the basis of norms and values of medical ethics and deontology. The pedagogical model of 
future nurses’ professional ethics formation was developed on the consideration basis of the content and specifics of the moral 
and ethical aspect of the nurses’ professional activity, as well as the educational process organizational peculiarities in the 
medical college. It includes four stages functional-purposal, contentual-active, management-technological, evaluative-effective. 
The analysis of the results of the forming experiment showed that the implementation of certain pedagogical conditions 
provides structural restructuring of all components of the professional ethics of future nurses (motivational-value, cognitive, 
personal and activity), which finds a complex manifestation in the overall positive dynamics of its levels. 

Key words: medical ethics, nurse’s professional ethics, future nurses’ training, components of professional ethics, pedagogical 
conditions of future nurses’ professional ethics formation. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 
НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІТ-СФЕРИ 

О. С. Бойван1 
У статті акцентується увага на певних аспектах аналізу теоретичних методів формування професійно-

термінологічної компетентності майбутніх фахівців ІТ-сфери та висвітленні особливості їх практичного 
застосування в навчальному процесі. Зазначено, що термінологічна компетентність є необхідною складовою та 
актуальним питанням сучасної професійної освіти для формування мовно-професійної культури майбутніх ІТ-
фахівців. Запропоновано визначення термінологічної компетентності майбутніх фахівців ІТ-галузі як сформовану 
здатність влучно, доцільно й змістовно використовувати комп’ютерні терміни у процесі виконання своїх обов’язків, 
розуміти й створювати вузько-спеціалізовані висловлювання у різних ситуаціях професійного спілкування із влучним 
застосуванням фахової лексики, маючи за основу навчання у вищому навчальному закладі, та мотивуючи себе 
особистісною відповідальністю за обраний напрямок професійної діяльності. 

Ключові слова: професійний і культурний простір, професійна мовна компетентність, термінологічна 
компетентність, сучасні інформаційні технології, мультилінгвальна адаптація, ситуації професійного спілкування. 

 

TERMINOLOGICAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF STUDY OF FOREIGN LANGUAGE AS 
THE NECESSARY COMPOSITION OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE 

SPECIALISTS OF IT SPHERE 

O. Boivan  
The article is devoted to the problem of partial analyzing of some theoretical methods of the formation of professional 

competence in informational-communicational terminology and its practical using in educational process by the future 
specialists of IT-sphere. It is concerned that terminological competence is the urgent part and actual problem of modern 
technological education for creating language and professional culture for the future IT-specialists.The key definition of the 
terminological competence is given in the article. It is a formed ability to use properly in practice the professional vocab of the 
informational-communicational technologies for IT-sphere. Using the informational-communicational technologies the 
students can enlarge their individual outlook with the help of different Internet resources. 

Key words: professional and cultural space, professional language competence, terminological competence, modern 
informational-communicational technologies, multilingual adaptation, situations of professional communication. 
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