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себе і мову, і численні традиції, у тому числі народної медицини, взаємодіє з іншими галузями 
науки.

Оскільки в Україні медичний працівник одна з найпоширеніших професій, то функціонування 
Й - і вивчення фахового мовлення медиків -  одна з найбільш актуальних проблем мовознавства.

Використання української мови як державної у навчально-виховній діяльності та професійно- 
науковій роботі забезпечує пропаганду і розвиток української мови серед студентів, науковців, 
збагачуючи словниковий склад майбутніх професіоналів, додає престижу її  використанню як в Україні, 
так і поза її межами.

Застосування української мови у професійному мовленні лікарів забезпечує налагодження 
контакту з пацієнтом і може відігравати роль психотерапевтичного чинника, крім того пропагує 
мову, якою користуються медики.

Не останнє місце при вивченні та користуванні мовою відіграє виховний момент: пропаганда 
власне українського, виховання майбутнього патріота-фахівця, здатного розвивати і примножувати 
здобутки української мови як національної мови світу. Тобто, студент має вивчати мову не як кодекс 
законів і правил, а як культурний феномен, продукт духовного поступу суспільства і власного розвитку.

Висновки. Отже, аналізуючи сучасний підхід до формування справжнього фахівця-медика, 
професіонала своєї справи, інтелігента, патріота своєї держави доцільно удосконалювати україно
знавчі методи та методики, активно впливати на формування особистості майбутнього лікаря у 
світлі нових державотворчих, національно-культурних та морально-виховних перетворень.
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У cram  розкриваються характерні особливості активного соціально-психологічного навчання в контексті 
І* традиційного навчання і особистістю орієнтованих освітніх технологій. Розглядаються можливості 

представленого методу щодо формування професійного світогляду майбутніх фахівців.
In the article the characteristic features of active socialpsychological studies open up in the context of 

traditional studies and personality oriented educational technologies. Possibilities of the presented method are 
examined in relation to forming of professional world view of future specialists.
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Вступ. Соціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють значні зміни у системі 
професійної освіти. «Наше сьогодення вимагає від національної вищої школи взагалі і. від кожного 
навчального закладу, спираючись на кращі традиції і досягнення професійної освіти та психолого- 
педагогічної науки, кардинально переглянути сам підхід до організації навчально-виховного процесу, 
до змісту фахової підготовки і виховання студентської молоді, до розробки і впровадження 
перспективних технологій навчання» [6].

Існуюча система професійної підготовки майбутніх фахівців медицини у вузі націлена, в 
основному, на формування професійно-важливих якостей особистості спеціаліста, із сгрукіуруванням 
яких ототожнюється розвиток суб’єкта професійної діяльності, формування його професійного 
світогляду.

Основна частина. У психологічному плані ідея професіоналізму розглядається дещо ширше, 
ніж просто уявлення про високий рівень умілості професіонала.

Є.А. Кпімов розглядає професіоналізм як складну систему, що виконує не лише зовнішню 
функцію («віддачу»), але й необхідні складні і різноманітні внутрішні, зокрема, психічні функції. До 
таких внутрішніх психічних функцій належать: побудова образу майбутнього результату діяльності; 
деяке «виношування» уявлень про шляхи і способи, варіанти досягнення цього результату; попереднє 
емоційне налаштування на роботу; загальне усвідомлення захищеності в суспільстві; певний образ 
оточуючого світу взагалі.

Окремі уявлення, образи — регулятори поведінки і діяльності — виникають у кінцевому 
результаті саме в контексті цілісного образу світу, що сформувався у конкретної людини на даний 
момент часу.

Слід зазначити, що суб’єктивна картина професійної діяльності або професійна самосвідомість, 
індивідуальний стиль іноді ототожнюють з поняттям «професійно орієнтований світогляд», який 
відображає прямий зв’язок професії з формуванням поглядів людини на буття, оцінкою перспектив 
життєвого шляху, ставленням до духовних, культурних, інтелектуальних цінностей.

Світогляд -  не тільки зміст, але й спосіб освоєння навколишнього світу, відносно автономна 
і стійка система внутрішніх детермінант життєдіяльності людини. Виникаючи як складний результат 
практичної взаємодії людини з навколишньою дійсністю -  природою та суспільством, -  світогляд 
постає у  вигляді цілісної, багаторівневої, складно організованої системи соціальних установок, яка 
володіє фундаментальними для життєдіяльності особистості функціями.

У системі світогляду діалектично взаємопов’язані думки і почуття, спонукання і дії, свідоме 
і несвідоме, об’єктивне і суб’єктивне. Внаслідок цього світогляд можна розглядати як суб’єктивну 
реальність, що активно формується [4].

На філософсько-методологічному рівні проблемою світогляду займалися О. Білодід, А. Касьян, 
Т. Ойзерман, О. Спіркин, І. Сисоєнко, В. Чорноволенко, В. Шинкарук та ін. Вони зробили вагомий 
внесок у розробку світогляду особистості, його структури та умов формування. Розробка категорії 
світогляду, методів його формування займає провідне місце і в працях психологів (Л. Божович, Б. 
Додонов, А. Ковальов, І. Краснобаєв, Т. Тамбовцев, Б. Теплов та ін.).

Педагогічні проблеми формування світогляду у навчальній та  громадській діяльності 
досліджуються М. Алексєєвим, Р. Арцишевським, М. Кузьміною, О. Кукушкіною, Б. Лихачовим, Н. 
Огурцовим, В. Сластьоніним, Г. Школярем та ін.

Теоретичний аналіз проблеми дає підстави стверджувати, що для забезпечення здібності 
майбутніх фахівців медицини до реалізації прикладного аспекту професійного світогляду в 
конкретних ситуаціях, в процесі навчання у вузі є важливим формування професійно важливих 
якостей, серед яких найбільш  значущ ими являю ться: ком унікабельність, емпатійність, 
самокритичність, адекватна самооцінка, здібність до самоаналізу, саморегуляції, самоконтролю 
поведінки, а також критерії професіоналізму: високий рівень працездатності, мобілізованості 
тощо.

Акмеологічний аналіз (О.О. Бодальов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова) розкриває 
усвідомлений внутрішньо особистісний рух суб’єкта до професійного еталона (акме), який дозволяє 
йому на основі самопізнання, саморозвитку, самореалізації визначити свою «точку опори» - джерело, 
рушійну силу розвитку [2]. Відповідно, поняття професіоналізму Грунтується на пріоритетному 
началі особистості людини. Саме таке розуміння проблеми має сприяти гуманізації освіти, її 
орієнтації на розвиток особистісного потенціалу того, хто навчається.

Зміст освіти на сьогоднішньому етапі її  розвитку передбачає зміну технологій на ті, які 
набувають особистісної спрямованості. Вчені зауважують, що важливою складовою особистісно 
орієнтованої технології є педагогічна ситуація, орієнтована на особистість, що передбачає навчання
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суб’єкта у відповідності з його інтересами, творчий пошук, реалізацію особистісного потенціалу в 
аспекті образу чи моделі власного життя [1].

Аналіз наукової літератури щодо проблеми освітніх технологій [5;3] засвідчує, що зміст навчання 
повинен органічно поєднувати як виконавські, так і самовизначальні, цілеспрямовані, проектувальні 
та рефлексивні процедури. Означені складові навчання реалізуються, зокрема, через активні методи, 
які позначаються як освітні технології.

Як зауважують А.І. Жук та Н.Н. Кошель, лише ті методи можуть бути віднесені до активних, 
застосування яких створить умови для прояву активності суб’єктів в умовах сумісної діяльності. У 
представленому огляді активних методів навчання дослідники виокремлюють авторський метод 
активного соціально-психологічного навчання (АСПН). Метод АСПН, розроблений академіком АПН 
України Т.СЯценко у ракурсі психодинамічної теорії, являє собою «цілісну психолого-педагогічну 
систему, спрямовану на глибинне пізнання особистості» [7], що сприяє розширенню самосвідомості 
суб’єкта навчання.

Зупинимося на обгрунтуванні назви методу — активне соціально-психологічне навчання, 
порівнюючи його з традиційним навчанням.

Особливістю навчання в групах АСПН є те, що воно здійснюється на аналізі суб’єктом змісту 
власної поведінки у групі. АСПН передбачає сіруктурування процесу, при цьому структура є більше 
відкритою, ніж у більшості навчальних ситуацій, що забезпечується принципами групової роботи, 
а саме: взаємним прийняттям, рівністю, щирістю, відвертістю, добровільністю, довірою один одному, 
відсутністю оцінних суджень, взаємодією у ситуації «тут і зараз», конфіденційністю. Керівник групи 
«навчає» власною поведінкою на засадах принципу рівності, на відміну від традиційної ролі учителя, 
який «передає» знання учням.

Відмінність АСПН від традиційного навчання полягає в організації самого процесу взаємодії 
між педагогом і суб’єктом навчання. Традиційне навчання передбачає взаємозв’язок між окремими 
навчальними одиницями (тема, розділ) циклами. При цьому все ж таки знання мають більш 
автономний характер. «АСПН є цілісною системою, результати окремих частин якої не можуть 
розглядатися рядоположно» [7].

У процесі традиційного навчання вчителю відомі стратегічні лінії шляху до пізнання до пізнання 
учнями чогось нового. Керівник АСПН також знає основні напрями розвитку групи та самопізнання 
кожного з її  учасників у контексті розкриття важливих, але не до кінця усвідомлюваних ними аспектів 
власної особистості. Використання поняття «активне» означає, що у ході навчання суб’єкт задіяний 
цілісно як особистість через актуалізацію попереднього досвіду спілкування, вербальних і 
невербальних засобів самовираження, власного особистісного потенціалу. Все це створює у суб’єкта 
особливий стан активності, що виявляється у підвищенні сенситивності відносно себе та іншої людини. 
Члени групи від початку і до кінця її роботи беруть активну участь у наповненні як процесу, так і 
змісту навчання.

Суттєвою відмінністю традиційних освітніх технологій є те, що активність суб’єкта є заданою, 
коли не достатньо враховуються бажання і інтереси того, хто навчається. При цьому акцент зміщується 
у бік розвитку емоційно-вольових якостей особистості, а не розвитку особистості в цілому, що 
забезпечується засобами глибинної психокорекції за методом АСПН. У назві підкреслюється також 
соціальний аспект навчання, оскільки воно відбувається у групі і за допомогою групи, а основним 
його змістом є взаємовідносини між учасниками групового процесу у ситуації «тут і зараз», динаміка 
означеної взаєм одії. Використання терм іну «психологічне» обумовлене забезпеченням  
індивідуалізованого ефекту навчання шляхом процесуальної психодіагностики особистісних 
труднощів спілкування, які детермінуються внутрішніми неусвідомленими (і стабілізованими) 
суперечностями психіки суб’єкта, пов’язаними із системою «психологічних захистів».

Під час роботи у групі АСПН її учасники здобувають не стандартні знання (акцент на 
змістовному аспекті), а рефлексивні (аспект на динамічному аспекті), які отримуються досвідним 
шляхом через актуалізацію власних емоційних переживань, інтелекту і поведінки. Активне соціально- 
психологічне навчання сприяє розвитку здібності до рефлексії, що розширює межі пізнання, посуває 
суб’єкта навчально-виховного процесу до самовдосконалення.

АСПН є цілісною системою, яка поєднує у собі теоретичні та практичні, процесуальні та 
процедурні, соціальні та психологічні аспекти.

Висновки. Таким чином, АСПН можна класифікувати як окрему одиницю сучасних освітніх 
технологій, яка гармонійно поєднує у собі психолого-педагогічні аспекти впливу на особистість із 
цілісним пізнанням її психіки, що сприяє розвитку особистісних і професійних якостей та професійній 
адаптації суб’єкта навчання, в єдності з якими формується його професійний світогляд.
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ОСОБЛИВОСТІ ІІЩШСНаМОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТ7ГДЕНТІВ-МЕДИКІ в

с і  Шкробот, О Л  Всигср, Я,М. Несгорович, Т Л  Гусєва,
Л М . Сас,Ю .Ь Мисула, О.Є. Смаш иа,ЗЛ. Салій

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

Вступ. Кредитно-модульна система навчання впроваджена у вищі медичні навчальні заклади 
з метою підвищення якості навчання до рівня європейських вимог. Відповідно змінився характер 
викладання у вищому медичному закладі, тип взаємодії в системі студент-викладач, багато уваги
приділяється самостійній роботі студентів. , . .

На нашу думку, одним із важливих факторів підготовки висококваліфікованих фахівців 
медичного профілю є особливості ціннісно-мотиваційної сфери майбутнього спеціаліста.

Основна частина. Чільне місце у структурі ціннісних орієнтацій посідають гуманістичні 
цінності, в основі яких -  ставлення до людини та продуктів її діяльності. їх формування є необхідною 
умовою духовного та професійного становлення особистості. Особливо це стосується майбутніх 
медиків, які за специфікою своєї діяльності мають демонструвати найвище виявлення людяності,
чуйності, терпимості, відповідальності та турботи про іншу людину. .........

Мстою нашої роботи було -  дослідити особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів 
медичного факультету ТДМУ.

Опитуванням було охоплено 250 студентів-медиків 4 курсу. Респондентам пропонувалося 
проранжуваги цінності та мотивації за ступенем їх значущості. ..

Проаналізувавши отримані результати, можемо дійти висновку про те (таол.1), що для сучасної 
студентської молоді сім’я займає 1 місце, що становить 44 % від опитаних респондентів на другому 
місці -  освіта та особистий розвиток (15 %), третє місце - матеріальне благополуччя сім і (11 /о), на чет
вертому місці -  духовні цінності. Робота посідає лише 7 місце (2 %) в системі цінностей сучасного сіудекга- 
медика Орієнтація на сім’ю пояснюється тим, що для багатьох сім’я сьогодні -  це важливе джерело 
морально-психологічної підтримки та позитивних емоцій. Втрачають певне значення в ж ига сучасної 
студентської молоді деякі духовні цінності, а важливішім виявляється матеріальний добробут ГІ.Уо,

N°. Цінність ранг

1 Робота 7 ___

2 Особистісний розвиток 2

3 Д р у з і  ... ........................
5

4 Сім я _ ^ —
5 Добробут сім ї .......3

6 Захоплення 6 ; 
4

7
8 Політика -----------_ 8 ___
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