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вирішення проблем світового значення. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с. 

2. Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд дії : монографія. 

Львів : Українські технології, 2005. 384 с. 

3. Енціклопедія освіти/ гол.ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

4. Максименко С.Д. Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення? 

Проблеми сучасної психології. 2011. Вип.14. С.3-11. URL : 

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/160783 

5. Храбан Т. Віртуальна мовна особистість як феномен Інтернету. Наукові записки 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. Сер. Філологічні науки. 2015. Вип. 138. С. 258-262. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2015_138_73. 

 

УДК: 378:614.25 

Фастовець М.М., Гасюк Н.І., Калюжка О.О., Артьомова Н.С., Жук Л.А.  

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
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МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 У статті розглядаються питання, пов'язані з особливостями формування 

ціннісно-смислового потенціалу майбутнього фахівця через призму психолого-

педагогічної характеристики студентського віку. Формування ціннісно-

смислового потенціалу особистості не є певним етапом розвитку людини, а є 

процесом перетворення ціннісно-смислових орієнтацій, який триває все життя 

людини, вступаючи в складні взаємодії з віковими особливостями і середовищними 

факторами. 

 Ключові слова: ціннісно-смисловий потенціал, майбутній фахівець, 

студентський вік, особистість. 

In the article we consider issues related to the peculiarities of the formation of 

value-semantic potential of the future specialist through the prism of psychological and 

pedagogical characteristics of student age. The formation of value-semantic potential of 

the personality is not a certain stage of human development, but it is a process of 

transformation of value-semantic orientations, which lasts a lifetime, entering into 

complex interactions with age and environmental factors. 

Key words: value-semantic potential, future specialist, student age, personality. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

формирования ценностно-смыслового потенциала будущего специалиста через 

призму психолого-педагогической характеристики студенческого возраста. 

Формирование ценностно-смыслового потенциала личности не является 

определенным этапом развития человека, а есть процессом преобразования 

ценностно-смысловых ориентаций, который длится всю жизнь человека, вступая 

в сложные взаимодействия 

Ключевые слова: ценностно-смысловой потенциал, будущий специалист, 

студенческий возраст, личность. 

 

 Актуальність проблеми пов'язана з переходом до ціннісної парадигми 

сучасної освіти, що в свою чергу визначає підвищену увагу до формування 
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професійно-смислової сфери особистості як основного компоненту її внутрішнього 

світу. 

 Особистість в багатьох психолого-педагогічних дослідженнях 

розглядається як унікальне створіння, яке характеризується різноманітними 

рисами, великим діапазоном можливостей, зразків поведінки, що реалізуються 

через творчий вибір. Таке розуміння особистості відображає стійкості в базових 

аспектах світовідношення. Тому необхідною умовою успішної професійної 

діяльності майбутнього фахівця в сучасних умовах є наявність високого 

професійно-особистісного потенціалу [13, с. 1-2]. 

 Мета статті полягає у проведенні аналізу ціннісно-смислового потенціалу 

особистості майбутнього фахівця через призму психолого-педагогічної 

характеристики студентського віку. 

 Формування ціннісно-смислового потенціалу особистості не є якимсь 

певним етапом розвитку людини, а є процесом перетворення ціннісно-смислових 

орієнтацій, який "прокреслює" все життя людини від народження до глибокої 

старості, вступаючи в складні взаємодії з віковими особливостями і 

середовищними факторами [10, с. 5]. 

 Суспільству потрібен різнобічно підготовлений професіонал, який зміг би 

мобільно приймати неординарні рішення в будь-яких ситуаціях [3, с. 19-28]. 

Особистісними компетенціями, що характеризують людину насамперед як 

суб'єкта, являються здоров’я, збереження, вітальні цінності, громадянські права і 

обов'язки [7, с. 34-41]. 

 Саме ціннісно-смислова сфера є сьогодні фундаментом ефективності та 

професійної стійкості особистості майбутнього фахівця, вона надає можливість 

особистості орієнтуватися в нестандартних життєвих ситуаціях, дозволяє 

регулювати поведінку особистості в правовому просторі, формує духовно-

моральний базис, а також служить основою визначення цільових установок. 

Спеціаліст, який має низьку правову свідомість, несформовану систему цінностей, 

який не усвідомив сенс професійної діяльності, не в змозі на належному рівні 

реалізовувати реальні практичні завдання. Для найбільш повного розкриття 

особливостей ціннісно-смислового потенціалу особистості майбутнього фахівця 

необхідно враховувати особливості студентського віку [8, с. 2]. 

 Більшість дослідників вважають, що вікові рамки періоду юності 

(студентства) розмиті від 15 до 25 років. Це час вибору подальшого життєвого 

шляху, пошук головних життєвих орієнтирів і цінностей. На перший план виходить 

моделювання ставлення до себе, до інших людей. Для молодих людей особливого 

значення набувають моральні цінності і категорії, які характеризують особистість. 

Слід визнати, що студентство не має ще достатнього життєвого досвіду, а тому 

може мати місце девальвація смисложиттєвих орієнтирів. Юність – це час 

проявлення цікавості до іншої статі, а це часто випереджає знання, переконання і 

сформовані цінності [7, с. 25]. 

 Суть проблеми – пізнання свого Я, своєї індивідуальності й неповторності, 

самоповаги, рефлексії. Це і роздуми над своїми відчуттями і думками, що 

призводить до критичного переосмислення раніше сформованих цінностей і сенсу 

життя в цілому, їх можливій зміні і подальшому розвитку. У період юності 

визначення сенсу життя є найактуальнішою проблемою, яка буде головною і в 

майбутньому. Студентство будує перспективи на майбутнє, що виражається в 

пошуку сенсу життя [5, с. 1-2]. 
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 Провідною для юнаків і дівчат стає навчально-професійна діяльність, а 

самі вони набувають статусу студентів. Студентський вік – це період психічного, 

особистісного, інтелектуального та професійного розвитку. 

 В соціально-психологічному плані у студентства достатній рівень освітньої 

підготовки, значна цікавість до культури, висока мотивація до пізнання нового. У 

цей період молода людина вступає на новий етап соціалізації, суттю якого є 

створення родини і початок часткової матеріальної незалежності [3, с. 6]. 

 У період студентства формується система ідеалів, цінностей, 

смисложиттєвих орієнтацій. Для сучасних студентів властива досить висока 

онтологічна значимість життя, яка спирається на такі провідні смисложиттєві 

орієнтації як процес життя або емоційна насиченість життя, цілі в житті, які 

надають їй спрямованості і тимчасової перспективи, і в меншій мірі – 

результативність життя або задоволеність реалізацією, яка відображає оцінку 

пройденого відрізка життя. Сучасні студенти уявляють себе сильними, 

незалежними особистостями з певною свободою вибору, які вміють ставити перед 

собою життєві цілі [1, с. 23]. 

 Молоді люди в період студентства намагаються переоцінити ставлення до 

власного Я, до інших, до моральних цінностей, до своїх дитячих уявлень. Процес 

становлення характеру, професійне самовизначення, мотиви спілкування з 

однолітками багато в чому залежать від сформованих смисложиттєвих орієнтацій 

[6, с. 5-6]. 

 Більшість дослідників до числа приорітетних відносять такі життєві 

цінності, як робота, заробіток, вірні друзі, сім'я, задоволеність в інтимному житті. 

Умовами досягнення успішності студентство розглядає підприємливість, зв'язки, 

знайомства, освіту, багатство, владу, а успіх воно пов'язує з матеріальними 

чинниками. 

 Саме матеріальні цінності незалежно від статі, віку, роду занять і 

соціального стану (гроші, високий заробіток, матеріальний достаток, багатство) 

займають приорітетне місце в структурі термінальних цінностей молоді, на відміну 

від комунікативних цінностей (вірні друзі, хороші відносини в родині) і трудових 

(цікава робота, справа до душі). Хоча слід визнати, що значна частина студентства 

в той же час пов'язує успіх в життя з цікавою роботою, справою по душі [2, с. 56-

63]. 

 Професійна поведінка особистості обумовлена ціннісними орієнтаціями і 

смислами. Феномен високої майстерності і професіоналізму розглядається в 

контексті вищих життєвих цінностей індивіду з урахуванням певного місця 

професійної діяльності в його житті. Фундаментом розвитку цінносно-смислового 

потенціалу особистості майбутнього фахівця є макро- і мікросередовище, 

індивідуальні особливості людини [11, с. 1]. 

 У процесі становлення особистості як професіонала діють дві групи 

факторів: об'єктивні (компетенції, вимоги) і суб'єктивні (індивідуально-

психологічні особливості). При розвитку особистості майбутнього фахівця 

необхідно домагатися паритету об'єктивних і суб'єктивних факторів. Професійний 

розвиток є невід’ємним від особистісного. Вибір професії повинен оптимально 

відповідати особистісним характеристикам. Вибір професії є основою 

самоствердження людини в суспільстві, одним з головних рішень у житті [11, с. 2]. 

 Сенс життя відіграє визначальну роль в появі почуття задоволення від 

трудової діяльності. Поняття сенсу життя є міждисциплінарним за своїм 
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характером і входить в сферу філософії, теології, художньої літератури тощо. 

Поняття сенсу життя тісно пов'язане і з іншим поняттям – життєвої перспективи 

[12, с. 288]. Плануючи своє майбутнє, намічаючи конкретні плани, людина 

виходить з певної ієрархії цінностей, які склалися в його свідомості [12, с. 267]. 

 Для кожної професійної групи характерний свій сенс діяльності, своя 

система цінностей. Професіонал – це не просто той, хто добре навчений справі, але 

хто з гордістю зараховує себе до певної спільності працюючих [4, с. 5-14]. У 

діяльності професій система ціннісних орієнтацій відіграє особливу роль, 

набуваючи в цьому випадку характер центрального елементу в структурі їх 

професійного образу світу. Наскільки студент усвідомлює індивідуальність свого 

Я, наскільки важлива для нього навчальна і майбутня професійна діяльність? 

Відповідь на ці питання лежить в площині ціннісно-смислового самовизначення 

особистості [9, с. 8-12]. 

 В якості основної характеристики фахівця виділяється його суб'єктність, 

яка обумовлюється позицією людини – інтеграцією її домінуючих виборчих 

відносин в будь-якому істотному для неї питанні. 

 Позиція – є основоположним компонентом в моделі особистості фахівця, 

характеристикою його ставлення до професії, і включає насамперед світоглядні 

установки і моральні якості особистості, визначає її мотивацію і, в кінцевому 

рахунку, світогляд, а також професійну і пізнавальну спрямованість. Виходячи з 

цього, кінцевою метою професійного виховання у ВНЗ вважається формування 

суб'єктної професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця як системи його 

ціннісно-смислових відносин до соціокультурного оточення, самого себе і своєї 

діяльності. 

 Внутрішня структура суб'єктної позиції майбутнього фахівця складається 

із наступних чинників: 

 - емоційно-смислового (забезпечує функції саморозуміння і саморозвитку, 

є підставою суб'єктної позиції); 

 - діяльно-ціннісного (забезпечує функції самооцінки і саморозвитку, 

механізм становлення і розвитку суб'єктної позиції, визначає її світоглядний 

аспект, пов'язаний із самовизначенням); 

 - поведінко-нормативного, завдяки якому відбувається самореалізація і 

самоствердження студента, досягається реальний виховний результат [12, с. 193-

194]. 

 Висновки.  

 1. Ціннісно-смислову основу сучасної освіти становить розвиток вільної 

відповідальної особистості, здатної конструктивно діяти в проблемних життєвих 

ситуаціях, яка поєднує професійну компетентність із розвитком особистісно-

смислової сфери. 

 2. Головними завданнями професійно-смислового розвитку в 

студентському віці є вибір професії, вивчення її специфіки, становлення 

самостійності та формування відповідальності за свої вчинки, закріплення стійкості 

світоглядних орієнтацій, формування професійної компетентності і готовності до 

утворення через все життя, визначення перспектив і цілей життя, прийняття себе, 

формування стійкості Я-концепції, розвиток високого ступеня саморегуляції  та 

соціалізації. 

 3. Для розвитку ціннісно-смислового потенціалу особистості майбутнього 

фахівця, його професійного виховання студентський вік може розглядатися і як 
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період її успішного становлення. 

 Перспективою подальших досліджень є вивчення специфіки взаємозв’язків 

ціннісних орієнтацій з особистісними якостями студентів. 
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Филенко Б.М., Ройко Н.В., Старченко І.І., Прилуцький О.К., Новосельцева Т.В. 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

АНАЛІЗ ЗМІСТУ, ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ З СЕКЦІЙНИМ КУРСОМ 

Пандемія COVID-19 внесла корективи в плани вищих навчальних закладів на 

навчальний рік: всім довелося переходити на спосіб власного існування. Українська 

медична стоматологічна академія запровадила відповідні заходи із запобігання 

поширення небезпечної інфекції і з переведенням занять зі здобувачами освіти у 

дистанційну форму. Відповідно до засад академічної автономії та попереднього 

досвіду, науково-педагогічні працівники кафедри патологічної анатомії з 


