
№ 11/2 (20) листопад 2018 р.   

 
39 

УДК 377.36:616 – 057.86 

Попова Н.О., 

аспірант Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 

СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ 
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В статті досліджено теоретичні питання проблеми формування  професійної  позиції  майбутнього медичного працівника як 

обов’язкової умови професійного становлення фахівця під час навчання в медичному коледжі. Здійснено аналіз науково-педагогічної 

літератури щодо сутності формування професійної позиції майбутніх медиків. Визначено основні підходи до аналізу сутності та 

структури професійної діяльності: Окреслено критерії готовності до професійної самореалізації майбутніх фахівців. Розглянуто 

структуру готовності медичних працівників до професійної діяльності, яка включає в себе взаємопов’язані компоненти: 

мотиваційний, пізнавальний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-організаційний. Досліджено філософськи та психологічні 

погляди на структуру готовності до професійного самовдосконалення та саморозвитку. 
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Постановка проблеми. В контексті 

розвитку професійної освіти актуальними є 

проблеми формування наукового підходу до 

формування динамічної функціональної 

структури професійної діяльності, основу якої 

становлять глибокі знання, високий рівень 

культури особистості, моральні якості, 

ініціативність, активність, здібності та  й  

професійна майстерність. 

 Професійна діяльність людини – це  процес, 

який передбачає взаємодію соціального середовища 

та особистості. Завдяки цій взаємодії особистість 

формує власні інтереси та прагнення, визначаючи 

сутність власної професійної діяльності. Таким 

чином, сутність професійної діяльності полягає в 

єдності розумового та емоційного розвитку, 

вихованні рис високоосвіченої особистості з 

високим рівнем моральності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Як стверджує   О. В. Лішин, професійна 

діяльність – цілеспрямована багатоступенева 

активність людини щодо формування 

смислотвірних мотивів, ціннісних орієнтацій 

на результати професійного продукту. 

Поряд із тим, В.О. Сластьонін трактує дане 

поняття ширше: професійна діяльність – 

особливий вид соціальної діяльності, спрямованої 

на передачу культури та досвіду, накопичених 

людством, створення умов для особистісного 

розвитку і підготовки до виконання соціальних 

ролей, визначених у суспільстві, створення 

професійно важливого  продукту діяльності. 

Сучасні науковці виділяють  три основних 

підходи до аналізу сутності та структури 

професійної діяльності: 

 професійна діяльність з позицій 

системного підходу; 

 професійна діяльність з позиції технології, 

що розглядається як циклічний процес; 

 професійна діяльність з позиції управління. 

Так, в багатьох наукових дослідженнях, які 

досліджують дану категорію з позицій системного 

підходу,  професійна діяльність становить 

організовану систему різних видів діяльності. 

Мета статті. Метою статті є дослідити 

проблему готовності майбутніх медичних 

працівників до професійної діяльності; 

визначити сутність формування професійної 

позиції майбутніх медиків. 

Основні результати дослідження. Важливим 

аспектом для нашого наукового дослідження є 

теоретичне обґрунтування сутності та структури 

готовності майбутніх медичних працівників до 

професійного саморозвитку.  

Термін «готовність» виник в 

експериментальній психології з кінця ХІХст., де 

розглядався як настанова, психічний стан 

суб’єкта, що спричиняє поведінку (діяльність) 

певного характеру й спрямованості (К.Макбе, 

О.Кюльпе, Д.Узнадзе та ін.). З середини ХХ ст. 

готовність трактували як якісний показник 

саморегуляції поведінки людини (У.Томас, 

Д.Кац, Г. Оллпорт та ін.).  

Проблему психологічної готовності 

майбутнього фахівця до професійної діяльності 

неодноразово розглядали з теоретичних та 

експериментальних позицій вітчизняні та 

зарубіжні дослідники: М.І. Дьяченко, Л.А. 

Кандибович, С.Д. Максименко, Н.В. Підбуцька, 

Г.С. Пригін.  
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І. Лебедик визначає такі критерії готовності до 

професійної самореалізації майбутніх фахівців: 

професійне самовизначення, активність у 

професійному зростанні, професійна 

компетентність, професійні та комунікативні 

уміння тощо [1]. 
Готовність до професійної діяльності, як 

цілісний вияв особистості, складається з: 
психологічної готовності (сформована 
спрямованість на професійну діяльність, 
установка на роботу); науково-теоретичної 
готовності (наявність необхідного обсягу 
психолого-педагогічних і спеціальних знань); 
практичної готовності (наявність професійно-
педагогічних умінь і навичок); психофізіологічної 
готовності (наявність відповідних передумов для 
оволодіння професійною діяльністю, 
сформованість професійно значущих якостей 
особистості); фізичної готовності (відповідність 
стану здоров’я та фізичного розвитку вимогам 
професійної діяльності, професійна 
працездатність) [2, с. 42-43]. 

В дисертаційному дослідженні Л. Дуднікової 
готовність майбутнього лікаря до професійного 
самовдосконалення розглядається як 
інтегративна особистісна властивість, яка 
характеризується системою фахових знань і 
вмінь, сформованих самоосвітніх і самовиховних 
умінь, професійної самосвідомості, 
переконаності в соціальній і особистій 
значимості професійного самовдосконалення, 
прагненні до нового і бажанні стати 
висококваліфікованим фахівцем [3, c. 6]. 

Спираючись на наукові підходи вказаних 
науковців можна визначити таку структуру 
готовності медичних працівників до професійної 
діяльності, яка включає в себе взаємопов’язані 
компоненти: мотиваційний, пізнавальний, 
операційно-діяльнісний, рефлексивно-
організаційний.  

Мотиваційний компонент є стрижневою 
структурною складовою професійного 
становлення медика. Це сформованість 
високоморальної особистості, здатної до 
здійснення професійної діяльності в контексті 
таких понять і чинників, як: толерантність, 
милосердя, добро, гуманізм.  

Проблема професійного вибору та мотивації 
входила до сфери наукового інтересу таких 
відомих учених у галузі психології, як Є. Ільїн, 
Г. Крайг, І. Кон, Л. Божович, В. Мерлін, К. 
Платонов, Е. Клімов, Е. Зєєр.  

Одним із важливих чинників розвитку 
професійної спрямованості майбутніх медичних 
працівників є зміст і характер організації 

педагогічного процесу у вищому навчальному 
закладі, який має забезпечувати не тільки 
засвоєння професійних знань і вмінь, але й 
стимулювати розвиток професійної мотивації 
студентів, їхньої професійної ідентичності, та 
ціннісного ставлення до навчання. 

Пізнавальний компонент в структурі 
готовності медичних працівників до професійної 
діяльності спрямований на саморозвиток 
особистості через опанування способами 
предметних і пізнавальних дій та  виявляється в 
здатності оволодівати інформацією.  

Філософія розглядає процес пізнавальної 
діяльності людини як процес відображення. 
Пізнання відтворює предмети і процеси 
об’єктивної реальності, для яких потрібно 
осмислення основних категорій процесу 
пізнання як відображення.  

Проблема розвитку пізнавальної активності з 
психологічної точки зору  постійно була у центрі 
уваги науковців, оскільки її успішне розв’язання 
дає можливість суттєво підвищити ефективність, 
результативність і якість освітнього процесу. 
Загальні проблеми формування й активізації 
пізнавальної діяльності досліджували Т. 
Алєксєєнко, Л. Арістова, А. Вербицький, І. 
Дьомін, І. Зязюн, О. Киричук, Г. Костюк, О. 
Матюшкін, І. Харламов, Т. Шамова, Г. Щукіна. 

Л. Виготський у свою чергу зазначав, що 
«пізнавальна діяльність – це свідома діяльність, 
спрямована на пізнання навколишньої дійсності 
за допомогою таких психічних процесів, як 
сприйняття, мислення, пам’ять, увага, мова» [4]. 

Т. Тернавська розглядає пізнавальну 
діяльність особистості як «процес виявлення 
активності, спрямованої на об’єкт пізнання» [5]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає 
можливість зробити висновок, що пізнавальна 
діяльність – це свідоме виявлення активності 
особистості, спрямоване на пізнання 
навколишньої дійсності, що здійснюється у всіх 
видах діяльності і соціальних взаємостосунків 
впродовж всього життя, містить у своїй структурі 
мотиваційно-вольовий, процесуально-
операційний і результативний компоненти та 
здійснюється  за допомогою пізнавальних актів 
розуміння та рефлексії. 

Операційно-діяльнісний компонент, як один 
з  елементів структури готовності майбутніх 
медиків до професійної діяльності відображає 
насамперед діяльнісну (практичну) складову 
освітнього процесу, яка включає в себе 
оволодіння студентами загальнонауковими, 
професійними знаннями і конкретними 
способами  навчально-пізнавальної діяльності. 
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Майбутній фахівець повинен досконало 
володіти практичними медичними навичками, 
уміти здійснювати медичне втручання; 
аналізувати взаємодію медичної теорії і 
практики; використовувати професійний  
понятійний апарат; реалізувати головні етичні 
принципи медичної галузі, мати сформований 
рівень професійно-етичної культури.  

Рефлексивно-організаційний компонент 
спрямований на самопізнання, вміння 
осмислити свої власні вчинки та дії. Розвиток 
рефлексивно-організаційного компонента 
відбувається впродовж усього етапу 
професійного навчання та має особливе 
значення на підсумковому оціночному етапі. 

Аналіз компонентів готовності медичних 
працівників до професійної діяльності, як 
окремо досліджуваних феноменів, дозволяє 
дійти висновку, що наявність спільних 
характеристик ґрунтується на глибинних 
ознаках цих феноменів – діяльнісних ознаках. 

Проаналізовані наукові підходи й напрями 
дозволяють стверджувати, що готовність є 
складною інтегративною характеристикою 

суб’єкта праці та містить мотивацію, знання, 
уміння, досвід, які забезпечують досягнення 
високих показників при виконанні професійної 
діяльності. Готовність до професійного 
саморозвиток майбутніх медичних працівників 
- це складне професійно-особистісне 
утворення, що спрямоване на підвищення рівня 
власної професійної компетенції, розвиток 
професійно значущих якостей відповідно до 
соціальних вимог, умов професійної діяльності 
та власної програми розвитку. 

Висновки та пропозиції. Підготовка 
фахівців-медиків вимагає корінної зміни 
стратегії й тактики навчання у вищому 
навчальному закладі. Головними вимогами до 
випускника, крім професійних знань, вмінь та 
навичок, стають компетентність, мобільність, і 
як наслідок – сформована професійна позиція, 
що в подальшому забезпечить  не тільки 
успішне виконання професійних обов’язків, а 
сприятиме творчому розвитку особистості, 
забезпечить формування певних способів 
професійної поведінки та взаємодії у 
соціальному середовищі.  
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СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

В статье исследованы теоретические вопросы проблемы формирования профессиональной позиции будущего медицинского 

работника как обязательного условия профессионального становления специалиста во время учебы в медицинском колледже. 

Осуществлен анализ научно-педагогической литературы о сущности формирования профессиональной позиции будущих медиков. 

Определены основные подходы к анализу сущности и структуры профессиональной деятельности: Определены критерии 

готовности к профессиональной самореализации будущих специалистов. Рассмотрена структура готовности медицинских 

работников к профессиональной деятельности, которая включает в себя взаимосвязанные компоненты: мотивационный, 

познавательный, операционно-деятельностный, рефлексивно-организационный. Исследованы философские и психологические 

взгляды на структуру готовности к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию. 

Ключевые слова: профессиональная позиция, готовность к профессиональной деятельности, мотивационный компонент, 

познавательный компонент, операционно-деятельностный компонент, рефлексивно-организационный компонент. 
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ESSENCE OF FORMATION OF PROFESSIONAL POSITION OF THE FUTURE MEDICALWORKER 

The article deals with theoretical issues of the formation of the professional position of the future medical worker as a mandatory condition 

for the professional development of a specialist while studying at a medical college. The analysis of scientific and pedagogical literature on 

the essence of forming the professional position of future physicians is carried out. The basic approaches to the analysis of the essence and 

structure of professional activity are determined. The criteria of readiness for professional self-realization of future specialists are outlined. 

The structure of medical workers' readiness for professional activity, which includes interrelated components: motivational, cognitive, 

operational-activity, reflexive-organizational, is considered. The philosophical and psychological views on the structure of readiness for 

professional self-improvement and self-development are explored. 

Key words: professional position, readiness for professional activity, motivational component, cognitive component, operational-activity 

component, reflexive-organizational component. 


