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Наявність у платформі Моосіїе тестової підсистеми дозволяє ефек
тивно оцінити теоретичний матеріал (Омельковець Я., Омельковець Р., 
2020). Знання термінів діагностовано тестовими завданнями форматів 
А (одна правильна відповідь), X (дві і більше правильних відповідей), 
В (завдання логічних пар або визначення відповідностей). Також ви
користано завдання відкритого типу з пропущеним словом чи слово
сполученням (якщо термін двокомпонентний чи багатокомпонентний) 
та завдання, в яких потрібно було назвати зображений на рисунку 
об’єкт. Результати дослідження засвідчують, що успішність виконан
ня студентами тестових завдань на знання термінології залежить від 
формату завдань та їх когнітивного рівня і зменшується в такій по
слідовності: 87,3% (формат А), 76,5% (формат X), 66,2% (формат В).

Причиною помилок е й вживання паронімів (від 7 до 11%), напри
клад: гранульована ендоплазматична сітка замість гранулярна, про- 
каріони замість прокаріоти тощо. При виконанні завдань формату 
X студенти нерідко вказували лише один із кількох запропонованих 
синонімічних термінів.

З’ясовано, що максимальна достовірність оцінювання досягається 
використанням тестів, які містять завдання відкритого та закрито
го типу, різних форматів та когнітивних рівнів. Аналіз результатів 
тестування можна використати під час роботи над помилками, під
готовці лекційного матеріалу, укладанні термінологічних словників, 
зокрема глосаріїв дистанційних курсів та удосконаленні самих тесто
вих завдань.
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За сучасних умов актуальним питанням є дослідження особливостей 
професійної спрямованості здобувачів освіти. Процес, протягом якого 
відбувається професі йне становлення, є предметом вивчення багатьох 
вітчизняних досліджень. Це питання цікавить філософів, психологів, 
соціологів та педагогів. Ст ійкий інтерес до цього питання пов’язаний 
з тим, що кожна людина постійно розвивається, відбувається удоско
налення її особистісних якостей, змінюється місце і роль її здібностей 
та інтересів. Важливим тут є те, що кожна особистість рано чи пізно 
стикається з проблемою, пов’язаною з вибором її майбутнього життє
вого шляху і самовизначенням. Окрім того, відбуваються зміни у ви
могах до спеціалістів багатьох професій у зв’язку із швидкими темпа- 
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Педагогіка та психологія

Поняттю «професійна спрямованість» науковці дають різні тлума
чення. На нашу думку, його можна пояснити наступним чином — це 
система мотиваційних утворень особистості (інтереси, потреби, схиль
ності, прагнення), які с взаємопов’язаними з її професійною діяльніс
тю та які мають безпосередній вплив на зді йснення вибору майбутньої 
професії людини, на її бажання повного мірою реалізувати себе у ній, 
а також на задоволеність від виконання своїх трудових обов’язків.

Для кожного здобувана освіти важливим питанням є формування 
стійкої професійної спрямованості та її підтримка. Це тривалий про
цес, який має здійснюватися безперервно протягом усього навчально
го процесу. Формування професійної спрямованості здобувачів освіти 
передбачає зміцнення у них позитивного ставлення до професії, яку 
вони здобувають, сприяння виникненню у них інтересу, схильностей 
та здібностей до неї, появі у них бажання, пов’язаного з удосконален
ням кваліфікації після отримання диплому про вишу освіту.

Висновки про те, що у людини виникли позитивні зміни у профе
сійній направленості можна робити у тому випадку, коли її мотиви, 
які є пов’язаними з майбутньою професією, стають більш стійкими. 
Крім цього, у такому випадку особистість демонструє бажання ви
конувати свої ділові обов’язки на високому рівні, досягати значного 
успіху у професійній діяльності, відбувається підвищення у неї почут
тя відповідальності за виконану роботу (Кочарян А. С., 2011).

У процесі роботи зі здобувачами вищої освіти з метою виховання 
у них інтересу та любові до майбутньої професії необхідно докладати 
зусилля до того, щоб відбулося формування правильного уявлення 
про суспільне значення та зміст роботи в майбутній галузі діяльності.

Як відомо, медицина — це специфічна професійна діяльність. 
У процесі підготовки фахівців медичної галузі надзвичайно важливу 
роль відіграє відбір таких здобувачів освіти, які будуть вмотивовани
ми на її виконання. Такі особистості мають бути зацікавленими у роз
витку їхньої спрямованості на якісну реалізацію своїх професійних 
умінь (Кульчицький В. И., 2012).

Досягнення такого результату стає можливим завдяки формуван
ню у здобувачів освіти впевненості у тому, що вони є професійно при
датними, у них має бути свідоме розуміння того, що для них важли
вим є засвоєння усіх навчальних дисциплін та видів підготовки, які 
передбачаються відповідно до навчальних планів. Крім цього, важ
ливо, щоб у кожного з них було сформоване бажання слідкувати за 
появою новітніх технологій у тій галузі, де вони працюють, вони ма
ють цікавитися досвідом роботи провідних спеціалістів. Для того, щоб 
виховати стійкий інтерес до обраної процесії важливо, щоб майбутні 
фахівці в галузі медицини навчилися удосконалювати власні теоре
тичні знання та практичні уміння, використовуючи для цього усі до
ступні для них можливості. 87


