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Формування професійної спрямованості студентів-медсестер є важливим завданням для викладачів як 
профільних, так і гуманітарних дисциплін медичного коледжу, зокрема – іноземної мови. У статті наведено 
аналіз поняття «професійна спрямованість», визначено структуру та компоненти професійної спрямованості 
Стаття характеризує можливі шляхи розвитку професійної спрямованості студентів – медсестер на занят-
тях з іноземної мови відповідно до початкового рівня професійної спрямованості студентів. Автори опира-
ються на особистий досвід, а також аналіз вітчизняної та іноземної літератури. Запропоновані дані будуть 
корисними як викладачам медичних ВНЗ, так і всім іншим викладачам профільних ВНЗ із спеціалізацією.
Ключові слова: професійна спеціалізація, коледж, 1-2 рівень акредитації, структура, компонент, емоцій-
ний, мотиваційний, регуляційний, когнітивний, інтерактивні методи, мотивація студента.

© Деяк Ю.М., 2017

Постановка проблеми. Проблема профе-
сійної спрямованості є актуальною для 

будь-якої професії. Проте, для медичного пер-
соналу вона є особливо важливою, так як від ді-
яльності цієї професії залежить життя людини, 
і недостатньо сформована професійна спрямо-
ваність може призвести до летального наслідку 
для пацієнта. Невчасно виконана чи некоректно 
проведена процедура може вбити людину. Саме 
тому дуже важливим є формування високої про-
фесійної спрямованості у майбутніх медсестер 
та фельдшерів, або ж тотальна корекція та фор-
мування нової професійної спрямованості за її 
відсутності у студентів медичного коледжу. Про-
блема формування професійної спрямованості 
стосується не тільки психологічної служби коле-
джу, та викладачів профільних дисциплін, проте 
всіх гуманітарних предметів, на заняттях з яких 
викладачі можуть сприяти формуванню висо-
кої пізнавальної спрямованості. Нами було про-
аналізовано, як викладач іноземної мови може 
визначити професійну спрямованість студентів 
медичного коледжу та якими методами можливо 
сприяти підвищенню рівня професійної спрямо-
ваності вищеназваних студентів. 

Аналіз публікацій. Питання професійної 
спрямованості навчання у ВНЗ вивчали чис-
ленні вітчизняні та іноземні вчені та педагоги: 

А.О. Вербицький, Н.І. Гез [1], М.І. Лісовий [3], 
С.П. Крегжде, А.І.Мельник [4] та інші. А.І. Мель-
ник [4] вважає, що спрямованість займає цен-
тральне місце у структурі особистості та визна-
чає характеристику особливостей її поведінки. 
О.В. Киричук та Г.І. Щукіна вважають, що пізна-
вальна спрямованість охоплює коло тих потреб 
особистості, що пов’язані з потребою у пізнанні, 
пошуку нових знань, допитливістю, самостійніс-
тю, подоланням перешкод, пізнавальною актив-
ністю. На підставі аналізу численних праць ми 
сформулювали визначення професійної спрямо-
ваності як спрямованості, в основі якої лежить 
професійний інтерес, що набуває особливої ін-
тенсивності у поєднанні з пізнавальним. К.А. Мі-
трофанова розглядає професійну спрямованість 
як співвідношення нахилів до певної діяльності 
та здібностей до неї [5] ; Н.А. Сура – як став-
лення молодої людини до певних видів праці, 
професії [6]; С.П. Крегжде – як інтерес до про-
фесії; М.І. Лісовий – як схильність займатися 
професією [3]. 

Мета статті – визначити структуру та компо-
ненти професійної спрямованості, охарактеризу-
вати можливі шляхи розвитку професійної спря-
мованості студентів – медсестер на заняттях з 
іноземної мови відповідно до початкового рівня 
професійної спрямованості студентів.
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Виклад основного матеріалу. Професій-
на спрямованість студентів медичного коледжу 
охоплює питання їх майбутньої професійної ді-
яльності, теоретичного та практичного аспекту, 
комунікативного та емоційно-вольового аспектів. 
Завданням ВНЗ 1-2 рівня акредитації є розви-
нути або «з нуля» професійну спрямованість сту-
дентів, яка забезпечить їх висококваліфіковану 
подальшу професійну діяльність. Це успішно до-
сягається викладачами профільних предметів та 
психологом ВНЗ, проте викладачі гуманітарного 
циклу також повинні активно сприяти форму-
ванню даної характеристики [5]. 

Зважаючи на творчий характер предмета 
«Іноземна мова» у медичному коледжі, а також 
переважанню інтерактивних методів викладан-
ня, як-то ділові ігри, конференції, імітація ро-
боти, зауважимо, що викладачі іноземної мови 
мають більше можливостей для формування 
професійної спрямованості студентів під час за-
нять з іноземної мови [4]. 

Визначальним у формуванні професійно-
пізнавальної спрямованості студентів-медиків 
є питання спеціалізації тематики та змісту ди-
дактичних матеріалів з іноземної мови, зв’язок з 
профілюючими дисциплінами. 

Для визначення шляхів та методів формуван-
ня професійної спрямованості студентів медич-
них коледжів ми визначили та описали основні 
компоненти професійної спрямованості [3], наве-
дені в таблиці 1.

Вищенаведені чотири компонента було описа-
но та досліджено. Так, ми виявили, що пізнаваль-
ний компонент виражений в активному ставлен-
ні до пізнавальної діяльності, яке пояснюється 
прагненням глибше пізнати зміст професійної 
освіти. Це – потреби особистості у знаннях, здат-
ність до набуття знань та пізнавальний інтерес 
як необхідний мотивом діяльності, що визначає 
пізнавальне ставлення особистості до професії.

Ми вважаємо, що емоційно-вольовий компо-
нент обумовлений емоційною активністю, яка 
характеризується суб’єктивними переживання-
ми, установками в поведінці, задоволенням чи 

незадоволенням від виконаної роботи. Це – ін-
тенсивність професійних мотивів, які охоплюють 
бажання що-небудь дізнатися про професію, але 
можуть перерости в глибокі професійні інтереси. 
Вольовий компонент передбачає впевненість осо-
бистості у подоланні труднощів при оволодінні 
професією.

На нашу думку, мотиваційний компонент охо-
плює оцінку місця професійної та пізнавальної 
мотивації у загальній структурі мотивів, набуття 
адекватного особистісного смислу професійної ді-
яльності, особистісне ставлення, ступінь актив-
ності при реалізації професійних планів.

Діяльнісний компонент характеризується 
стійким ставленням особистості до професійної 
діяльності, яке включає потребу в пізнавальній 
діяльності щодо оволодіння професією, бажання 
вивчати не лише програмний матеріал, і вияв-
ляється в готовності особистості застосовувати 
знання та набуті вміння в майбутній професійній 
діяльності, досягати цілей щодо оволодіння про-
фесією.

Усі вищенаведені показники є тісно 
взаємопов’язані, тільки поєднання розвитку всіх 
чотирьох компонентів забезпечує високу профе-
сійну спрямованість майбутніх медсестер. Недо-
статній розвиток одного з компонентів(наприклад, 
когнітивного) при високому розвитку всіх інших( 
високій мотивації до навчання, добре сформова-
ній емоційній сфері) призведе до навчання не-
достатньо професійно компетентного фахівця( 
коли у студент багато бажання, проте він не вміє 
навчатися). Тому робота з формування профе-
сійно-пізнавальної спрямованості має бути зорі-
єнтована на гармонійний взаємозв’язок з усіма її 
змістовими компонентами: знаннями, потребами, 
мотивами, інтересами, цілями щодо оволодіння 
професією, що виявляється через переконання, 
поведінку, спілкування студентів-медсестер з 
викладачами, зокрема – іноземних мов.

На підставі аналізу успішності студентів з 
предмету «Іноземна мова» та аналізу загальної 
успішності студентів з профільних дисциплін та 
вищенаведеної характеристики компонентів про-

Таблиця 1
Основні компоненти професійної спрямованості  

студентів медичних коледжів та шляхи їх формування

№ Компонент професійної 
спрямованості Структура компонента Шляхи формування

1 Пізнавальний 
(когнітивний).

Ставлення студента до процесу професій-
ного навчання, вміння навчатись, гнучкість, 
творчість мислення, здатність засвоювати 
теоретичні знання та практичні вміння 
та навички, розвинена увага, уявлення, 
пам'ять, високий рівень інтелекту.

Під час усього навчального 
процесу, застосування класич-
них та інноваційних методів 
викладання, тренінгові завдан-
ня на розвиток пам’яті, уваги, 
уяви.

2 Емоційно-вольовий.

Тип темпераменту студента, спрямованість 
на інтра- екстра-вертованість, кінестетич-
ність, здатність до емоційного самоконтролю 
та емоційної саморегуляції, показник емпа-
тійності студентів.

Розвиваючі вправи, ділові ігри, 
психологічні вправи.

3 Мотиваційний.
Мотивація студента до вибору професії, 
навчання та майбутньої професійної ді-
яльності.

Практичні заняття з профі-
люючих дисциплін, тренінгові 
вправи, ділові ігри.

4 Діяльнісний.

Власне практичні вміння та навички, та 
здатність студента виконувати практичні 
маніпуляції. Прагнення розвивати вміння та 
навички.

Практичні заняття з про-
філюючих дисциплін, цикл 
психо-корекційних тренінгових 
вправ, розвиток мотиваційного 
компонента.
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фесійної спрямованості нами були виділені три 
основні групи студентів відносно їх сформова-
ності професійної спрямованості: з високим рів-
нем, з середнім рівнем та з низьким рівнем. У ви-
значених групах на заняттях з іноземної мови 
викладачем було проведене усне опитування 
студентів у формі бесіди для з’ясування мотивів 
їх навчання та деяких інших психолого-педаго-
гічних характеристик.

Виявили, що в групі з високим показником 
успішності та високою мотивацією до навчання 
студенти виявили абсолютно свідомий та неза-
лежний від сторонньої думки вибір навчального 
закладу, чіткі уявлення про медичну професію 
та усвідомлення потреби в її виборі; професійні 
наміри чітко альтруїстично виражені із визна-
ченням конкретних шляхів подальшого профе-
сійного навчання та працевлаштування.

Високий інтерес до пізнання та здатність на-
вчатись новому в даній групі поєднується з ви-
сокою саморегуляцією професійної діяльності, 
такі студенти часто виявляють час остійність та 
творчість, однаково добре працюють самостійно 
та в команді. Студенти характеризуються по-
зитивною психологією, позитивним ставленням 
як до подальшої професійної діяльності, так і 
до процесу навчання у коледжі, усвідомлюють 
важливість вивчення іноземної мови для подаль-
шої конкурентоспроможності на світовому ринку 
праці або кращого працевлаштування в Україні. 

У студентів з високою професійною мотива-
цією спостерігається прагнення навчатись ново-
му, застосовувати нові, креативні рішення, за-
цікавленість у вивченні професійно спрямованої 
лексики, аудіювання медичних текстів, читання 
медичної літератури. 

Групу студентів з середнім рівнем сформо-
ваності професійної спрямованості становили 
студенти із середнім балом 4,1-3,8, що відповіда-
ло наявності 1-2 задовільних оцінок при інших 
добрих та відмінних показниках. У даної гру-
пи професійні інтереси не є стабільними та не 
впливають на пізнавальну діяльність; професій-
ні наміри мають певне вираження із визначен-
ням окремих шляхів подальшого професійного 
становлення у сфері медицини. У цих студентів 
спостерігається прагнення до здобуття професії, 
проте пізнавальна активність не розвинена до-
статньо, відповідно, результативність навчання 
не є високою. Студенти час від часу, несистема-
тично виявляють інтерес до вивчення предме-
тів, зокрема іноземної мови, проте не досягають 
систематичних результатів. Дану групу характе-
ризує висока спрямованість на здобуття високої 
оцінки, ситуація, коли навчальний процес не ві-
діграє великого значення, проте студент спрямо-
ваний на отримання високої оцінки. 

Групу студентів з низьким рівнем сформова-
ності професійної спрямованості (середній бал 
3,4 та нижче, багато незадовільних оцінок, часті 
пропуски занять характеризує зовнішній вибір 
професії(за порадою батьків, знайомих), не ви-
ражені професійні наміри та матеріально-праг-
матична мотивація подальшої професійної ді-
яльності, «розмиті» професійні уявлення, низькі 
показники пізнавальної діяльності, низька за-
гальна успішність, відсутність потреби в пізна-
вальній діяльності. 

Усна співбесіда виявила, що у даних студентів 
спостерігається негативне ставлення до вивчен-
ня ІМ; сумніви щодо перспектив застосування 
мови у майбутній професії; відсутність мотивації 
працювати самостійно над удосконаленням мови; 
низький рівень активності на заняттях з ІМ. Тоб-
то, студенти не розуміють мотиви вивчення іно-
земних мов, на зразок «Я збираюсь бути мед-
сестрою, а не перекладачем». Єдиним мотивом 
до вивчення іноземної мови є отримання високої 
оцінки. 

Виходячи з отриманої інформації, нами було 
визначено два основних етапи формування чи 
корекції професійної спрямованості у студентів, 
зокрема на заняттях з іноземної мови. 

До першого етапу належить формування пер-
винного епізодичного інтересу до професії, де 
важливу роль відіграє позитивне емоційне зо-
внішнє підкріплення. Другим етапом є форму-
вання стійкого ініціативного інтересу, на яко-
му відбувається взаємоперехід від професійної 
практичної до активної пізнавальної діяльності.

Для здійснення першого етапу на заняттях 
з іноземної мови викладачу необхідно пояснити 
студентам важливість вивчення іноземної ме-
дичної мови, подальші перспективи кар’єрного 
росту при знанні ІМ, перспективи подальшо-
го самовдосконалення при роботі з іноземними 
джерелами, взаємозв’язок між гарним працев-
лаштуванням та знанням іноземної мови. Також 
варто застосовувати інноваційні методи викла-
дання, інтерактивні технології, імітацію профе-
сійної діяльності, ділові ігри, проводити обго-
ворення, роботу в малих групах, застосовувати 
метод проектів, створення кейсів, тощо. Окрім 
цього, викладачу слід приділити увагу студентів 
організації їх навчання, визначити послідовність 
підготовки до занять, виконання домашнього за-
вдання. Варто пам’ятати, що студенти коледжу 
є колишніми школярами, для яких перехід від 
шкільної освіти до вищої є досить важким. 

На другому етапі викладач має, із постійним 
застосуванням інтерактивних технологій та ви-
сокій мотивації студентів, підкріплювати сфор-
моване ставлення до професійної діяльності у 
поєднанні із ставленням до вивчення іноземних 
мов. Досить корисним є бесіда з носієм англій-
ської мови- фахівцем медицини, або груповий 
проект, який було би відтворено перед навчаль-
ним закладом у формі заходу(брейн-ринг, кон-
ференція, вистава). 

Висновки. Отже, аналіз сучасної психолого-
педагогічної та деонтологічної літератури пока-
зав, що професійна спрямованість – це спрямова-
ність, в основі якої лежить професійний інтерес, 
що набуває особливої інтенсивності у поєднан-
ні з пізнавальним. Професійна спрямованість 
студента медичного коледжу має на увазі його 
спрямованість до виконання роботи медсестри чи 
фельдшера, у поєднанні із постійним прагнен-
ням самовдосконалення. Нами було виявлено 4 
основних компонента професійної спрямованос-
ті: когнітивний, емоційно-вольовий, мотивацій-
ний та діяльнісний. На підставі вищенаведених 
характеристик та аналізу успішності студентів 
нами було виділено 3 основні групи студентів: з 
низьким, середнім та високим рівнем успішності. 
Відповідно до проведеної бесіди з усіма групами 
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ми встановили два етапи формування та корекції 
професійної спрямованості студентів на занят-
тях з ІМ: встановлення позитивного емоційно- 

вольового ставлення до професії та вивчення ІМ 
та постійне підкріплення даного ставлення шля-
хом застосування креативних творчих методів. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Формирование профессиональной направленности студентов- медсестер является важным заданием 
для преподавателей как профильных, так и гуманитарных дисциплин медицинского колледжа, в част-
ности- иностранного языка. В статье приведен анализ понятия «профессиональная направленность», 
определена структура и компоненты профессиональной направленности, а также охарактеризованы 
возможные пути развития профессиональной направленности студентов-медсестер на занятиях ино-
странного языка соответственно их начальному уровню профессиональной направленности. Авторы 
основываются на личном опыте, а также анализе отечественной и иностранной литературы. Предло-
женные данные будут полезными как преподавателям медицинских ВУЗов, так и другим преподава-
телям профильных ВУЗов со специализацией.
Ключевые слова: профессиональная специализация, колледж, 1-2 уровень аккредитации, структу-
ра, компонент, эмоциональный, мотивационный, регуляционный, когнитивный, интерактивные методы, 
мотивация студента.
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SOME PECULIARITIES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF THE MEDICAL COLLEGE STUDENTS AT THE FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Summary
The professional development and growth of the nurse students is an important task not only for the basic 
subjects teachers, but for the humanitarian cycle teachers in a medical college. The article analyses the 
notion of “professional development and direction”, and defines its structure and the main components of 
the professional development, characterizes possible ways of nurse students’ professional development at 
the foreign language classes, according to the initial level of the career choice. The authors refer to their 
personal experience as well as to the analysis of the native and foreign literature. The offered information 
will be useful for both medical educational institutions teachers and teachers of other specialized institutes. 
Keywords: professional specialization, college, the 1st-2nd accreditation levels, structure, component, emo-
tional, motivation, regulation, cognitive, interactive methods, motivation of the student.


