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Професійне самовизначення істотно впливає не тільки на формування 

життєвої перспективи: на матеріальне благополуччя, психологічну гармонію, 

самооцінку, на місце проживання, поїздки і переїзди, але також є важливим 

фактором самореалізації особистості в конкретній професії. Постійний пошук 

свого місця в світі професій дозволяє молоді віднайти себе як фахівця, 

спеціаліста, потрібного суспільству.  

Вже з перших кроків дитини батьки задумуються про її майбутнє, уважно 

слідкують за інтересами і схильностями своєї дитини, стараються визначити й 
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передбачити її професійну долю. На завершальному етапі навчання в школі 

питання вибору професії набувають особливої гостроти [1, 3]. 

У рамках загального заходу Дня відкритих дверей Полтавський 

державний медичний університет влаштовує екскурсії для учнів 11 класів 

різних шкіл Полтавщини та інших регіонів України, де вони ознайомлюються з 

оснащенням навчальних кімнат кафедри гістології, цитології та ембріології, 

комп’ютерних класів, з використанням інтерактивних та мультимедійних 

технологій під час проведення навчального процесу.  

Впродовж осіннього семестру кафедру гістології, цитології та ембріології 

активно відвідували старшокласники загальноосвітніх шкіл Полтавщини. 

Метою екскурсій було інформування учнів з особливостями вивчення на 

мікроскопічному рівні клітин і тканин організму людини, акцентували увагу на 

важливості вивчення такої фундаментальної дисципліни, яка закладає 

професійні знання та навички майбутніх лікарів. 

Профорієнтаційна робота на кафедрі була проведена у вигляді екскурсій 

українською та англійською мовами. Вона сприяла розвитку активності, 

творчого підходу, самовихованню професійно важливих якостей. Зустрічі та 

бесіди проводилися за участі завідувача та викладачів кафедри гістології, 

цитології та ембріології [6].  

Перед колективом кафедри постало завдання детально ознайомити 

старшокласників із особливостями вивчення на мікроскопічному рівні клітин і 

тканин організму людини, акцентувати увагу на важливості опанування такої 

фундаментальної дисципліни, як гістологія, яка закладає фундамент 

професійних знань та навичок майбутніх лікарів [6].  

Викладання освітнього компоненту має суттєві особливості, оскільки 

основним об'єктом навчального процесу, що демонструє структурно- 

функціональні відношення на всіх рівнях організації організму, є гістологічний 

препарат. Тому, студент повинен не тільки знати назву препарату, а й вміти 

визначати його структурні компоненти, знати гістологічну будову та 

замалювати їх у практикуми. В даному випадку, малюнок є об'єктивним 
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показником здатності студента правильно відображати отриману інформацію і 

вдосконалити свої практичні навички в процесі навчання. 

Під час екскурсії старшокласники були присутні на практичних заняттях 

на кафедрі, які супроводжувалися необхiдними навчальними та методичними 

матеріалами (методичнi вказiвки, інструкції). Гості відвідали навчальні кімнати, 

що обладнанні сучасною технікою (мультимедійними проекторами, 

плазмовими телевізорами, мікроскопами з відеосистемою), за допомогою яких 

студентам демонструється і роз҆яснюється мікроскопічна будова препарату [5]. 

Участь співробітників кафедри у програмі профорієнтаційної роботи з 

випускниками має важливе значення для учнів, оскільки основну роль у 

розвитку орієнтирів в молоді відіграє школа як головна ланка виховної, 

освітньої роботи. Адже саме в школі отримують не просто знання, а ще й 

путівку у життя, формуючи в учнівської молоді стійку мотивацію до чесної 

праці, уміння критично оцінювати себе, власні здібності, співставляючи пошук 

власного місця в житті з потребами ринку праці [1, 2]. 

До чинників, які впливають на визначення престижності професії 

сьогодні, відносять передусім розмір заробітної плати, а також умови праці, 

реальність працевлаштування, інтерес до обраної професії, соціальний статус 

професії та подекуди можливість реалізувати себе.  

Центральне місце в профорієнтації займає особистість, її психологічна 

структура, як цілісна і дискретна психологічна система, що відображається у 

побудові функціональної структури профорієнтації, спрямованої на розвиток 

самосвідомості особистості, корегування її ставлень, інтересів, мотиваційної 

сфери, когнітивних потреб, і, одночасно, на виявлення й оцінку її професійно 

важливих якостей. Спрямування профорієнтації на виявлення, оцінку, розвиток 

(корекцію) і задоволення інтересів та потреб особистості, у підсумку, не 

суперечить інтересам і потребам суспільства, а найбільш плідно збігається з 

ними [4]. 

Таким чином, такий системний підхід дасть змогу надати 

старшокласникам всебічну, своєчасну та кваліфіковану допомогу для 
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прийняття виважених рішень, які стосуються вибору майбутньої професії, 

планування власної кар’єри і працевлаштування. Учнівська молодь була 

ознайомлена із методикою викладання фундаментальної дисципліни – 

гістології, цитології та ембріології, із використанням сучасних інноваційних 

технологій, що робить для студентів навчання цікавим, розширює спектр 

сприйняття та засвоєння мікроскопічної і ультраструктурної будови тканин, 

органів та організму вцілому. 
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