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ПРАКСЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Лукащук М.М., Лукащук І.М.
Рівненський базовий медичний коледж

У статті розглянуто поняття «праксеологія» та «праксеологічний підхід», коротко показано їх історіогенез. 
Розкрито розуміння професійної ідентичності медичної сестри. Визначено, що передбачає праксеологічна 
спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер в процесі навчання хімі-
ко-біологічних дисциплін. Зазначено праксеологічну спрямованість формування професійної ідентичності 
майбутніх медичних сестер. Вказано роль хіміко-біологічних дисциплін в формуванні професійної іден-
тичності майбутньої медичної сестри. 
Ключові слова: праксеологія, праксеологічний підхід, професійна ідентичність, медичні сестри, хіміко-біо-
логічні дисципліни, медичний коледж.

Постановка проблеми. Зростаюча роль 
медичної сестри в системі охорони 

здоров’я України з надання пацієнтам, сім’ям 
та суспільству кваліфікованих медичних послуг 
очевидна. Комплекс заходів, що виконує медична 
сестра є сутністю лікувального процесу, в основі 
якого взаємно пов’язані і взаємодоповнюючі його 
ланки – лікування та догляд. Нині основний тягар 
по догляду за хворими лягає на плечі медичної 
сестри. Крім цього її функціональні обов’язки пе-
редбачають спілкування з членами сім’ї хворого, 
з метою створення для нього спокійної моральної 
атмосфери, сприятливих побутових і гігієнічних 
умов, котрі сприятимуть швидкій реабілітації 
та одужанню. Вся діяльність медичної сестри пе-
реслідує основну мету – оздоровлення недужого, 
збереження та зміцнення його здоров’я.

Планомірні дії, що проводяться державою 
в системі охорони здоров’я направлені на модер-
нізацію в тому числі медичної освіти з метою під-
готовки компетентної медичної сестри. Не остан-
ню роль в цьому процесі відіграє формування 
професійної ідентичності майбутніх медичних 
сестер, яка є обов’язковим і невід’ємним склад-
ником професіоналізму та водночас умовою його 
формування. Підтвердженням цьому є тверджен-
ня О. Романишиної про те, що основою підготовки 
є формування в студентів готовності правильно 
й ефективно виконувати професійну діяльність, 
котра передбачає праксеологічну спрямованість 
формування професійної ідентичності майбут-
ніх фахівців, що базується на основі праксеології 
та реалізації праксеологічного підходу [1, с. 282]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В Україні в найбільшій мірі праксеологія як наука 
інтегрована та досліджена в економічній галузі, 
проте наукові публікації останніх років вказують 
на підвищений інтерес науковців та педагогів-
дослідників до її впровадження в інших сферах 
діяльності. Серед них в професійній педагогіці 
вирізняються дослідження І. Колеснікової, В. По-
ліщук, О. Романишиної, М. Сацкова та ін. 

Що стосується вивчення проблематики фор-
мування професійної ідентичності, то аналіз нау-
кових публікацій показав, що серед вітчизняних 
дослідників вона також є актуальною. Їй присвя-
чені праці А. Борисюк, І. Дружиніної, Є. Єгорової, 
О. Кочкурової, А. Лукіянчук, Л. Романишиної, 

та ін. Незважаючи на достатню розробленість 
даної проблеми в галузі професійної педагогіки, 
тематика формування професійної ідентичності 
майбутньої медичної сестри представлена лише 
окремими публікаціями.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз науково-педагогічної 
літератури та результатів досліджень науков-
ців засвідчують, що нині питання підготовки ме-
дичної сестри в Україні та світі є актуальним.  
На це вказує низка суперечностей, котрі назрі-
ли в медичній освіті: між зростаючими вимогами 
суспільства до якості надання медичних послуг 
й недостатньою фаховою компетентністю медич-
ного персоналу; нагальною необхідністю підви-
щення рівня фахової компетентності випускників 
медичних коледжів і неможливістю її досягнен-
ня використовуючи традиційні освітні технології. 
Разом з цим праксеологічна спрямованість фор-
мування професійної ідентичності майбутньої 
медичної сестри в процесі навчання хіміко-біо-
логічних дисциплін не знайшли належного відо-
браження в проблематиці організації освітнього 
процесу медичного коледжу.

Тому мета статті полягає у розкритті потенці-
алу праксеологічного підходу у формуванні про-
фесійної ідентичності майбутніх медичних сестер. 
Дослідження даної проблеми породило завдання 
впровадження праксеологічного підходу в під-
готовку медичних сестер в медичному коледжі 
у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін.

Основний зміст статті. Аналіз психолого- 
педагогічної спадщини показав, що термін «прак-
сеологія» вперше використав Л. Бурдьє, а науко-
ве використання ввели французький філософ 
А. Еспінас та український економіст-математик 
Є. Слуцький, які одними із перших розпочали 
розробку нової наукової дисципліни – праксеоло-
гії [2]. Даючи визначення праксеології А. Еспінас 
вказує, шо це наука про сукупність практичних 
правил мистецтва і техніки, які розвиваються 
у зрілих суспільствах на певних етапах розвитку 
цивілізації. Автор вказує, що предметом її ви-
вчення є фактори підвищення ефективності дій 
[3, с. 103]. Згодом засновник австрійської шко-
ли економіки Людвіг фон Мізес розширив зміст 
предмету вивчення праксеології як способу до-
сягнення мети у певній діяльності [4].
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Пізніше Тадеуш Котарбінський придав прак-

сеології статус дисципліни визначивши основне 
її завдання, що лежить в площині опису техніки, 
елементів і форм раціональної діяльності [5].

Спираючись на довідникову літературу тер-
мін «праксеологія» походить від грецького praxis 
(дія, практика) або латинського praxeus (дія, ді-
яння), що буквально розуміється як «знання про 
дії». Нам імпонує визначення даного терміну, що 
подає О. Романишина посилаючись на тлумачен-
ня А. Панаріна, вважаючи праксеологію «особли-
вою галуззю знань, що спрямована на виявлення 
загальних тенденцій логіки діяльності, складова 
методології, що намагається теоретично узагаль-
нити величезний досвід людства в результатив-
ній діяльності, визначає якісні характеристики 
діяльної особистості» [6, с. 56]. 

В процесі історичного розвитку педагогіки 
виникає поняття «педагогічна праксеологія», як 
результат стремління зв’язати педагогічну кар-
тину світу з потребами педагогічної діяльності. 
Встановити часові рамки народження даного по-
няття вкрай тяжко, адже педагогами-дослідни-
ками вони конкретно не визначені, тому можна 
припустити, що обидва поняття з’явилися синх-
ронно. За тлумаченням І. Колєснікової педагогіч-
на праксеологія виступає в системі педагогічних 
знань як загальна теорія педагогічної діяльності. 
Як галузь науки, що є орієнтованою на практичні 
потреби, вона в першу чергу звернена до робо-
ти педагога в її загальних, причетних до педа-
гогічної діяльності проявах [7, с. 12]. З позиції 
педагогічної праксеології важливим є розуміння 
сутності праксеологічної спрямованості, в основу 
якої ми беремо підхід О. Романишиної. Науко-
вець вважає, що праксеологічна спрямованість 
формування професійної ідентичності майбут-
нього фахівця передбачає, що студенти мають 
змогу визначити об’єктивні та суб’єктивні аспек-
ти окремих дій, сформувати у своїй свідомості 
ідеальну постать фахівця, визначити особистісні 
цінності стосовно окресленого ідеалу та іденти-
фікувати, тобто, встановити відповідність свого 
рівня теоретичної та практичної підготовки до 
виконання оптимальних дій [6, с. 61]. Виходячи із 
зазначеного праксиологічна спрямованість про-
цесу формування професійної ідентичності май-
бутніх медичних сестер характеризується тим, 
що під час вивчення хіміко-біологічних дисци-
плін, після засвоєння базового рівня компетенцій, 
студенти мають можливість коригувати власну 
освітню діяльність орієнтуючись на досягнутий 
рівень навчальних досягнень в порівнянні до від-
повідної моделі ідеальної медичної сестри.

Науковцями розроблені різні підходи до реалі-
зації ефективної підготовки майбутніх фахівців, 
серед них праксеологічний. Його впровадження 
почалося у другій половині ХХ століття і спря-
моване на вивчення людської діяльності з пози-
цій оптимальності її здійснення. Зокрема В. По-
ліщук обґрунтовує його доцільність, акцентуючи 
увагу на тому, що він дає змогу виявити загальні 
закономірності й принципи раціональної фахової 
діяльності, шляхи й умови підвищення ефек-
тивності професійних дій та формує у студента 
вміння «бути практично успішним» [8, с. 149].

За твердженням І. Мельничук основу прак-
сеологічного підходу складає загальна «програ-

ма дій», що систематизує діяльність викладача 
і студентів, тобто їхні праксеологічні відносини, 
і передбачає такі рівні аналізу: типологія про-
фесійних дій і побудови системи понятійно-ка-
тегоріального апарату, які необхідно сформувати 
в майбутнього працівника; розробка ефективних 
нормативних систем діяльності викладача і сту-
дентів; аналіз історії розвитку професії з точки 
зору її доцільності й достойностей та критичний 
аналіз методів, що застосовуються в цій сфері, 
з метою вибору оптимальних методик підготов-
ки майбутніх працівників високої кваліфікації 
[9]. Аналізуючи ці підходи акцентуємо увагу на 
тому, що діяльність та знання лежать в основі 
праксеологічного підходу, підтвердження якому 
знаходимо в умовиводах Н. Сацкова. Науковець 
вказує, що реалізація праксеологічного підходу 
базується на інтеграції знання і діяльності як 
специфічної форми активного людського став-
лення до оточуючого середовища, змістом якої 
є певні зміни та перетворення, тобто вміння, ці-
левідповідність, дія [10, с. 203]. 

В тлумаченні терміну «праксеологічний підхід» 
варто усвідомлювати, що підхід – це теоретично 
обґрунтований практичний шлях реалізації тих 
чи інших принципів і комплексу заснованих на 
них ідей. Тому ми солідарні із визначенням прак-
сеологічного підходу у педагогіці, що подає І. Ко-
робова, яка розглядає його як найбільш загальні 
принципи і шляхи підвищення ефективності і ко-
рисності професійних дій, закономірності і умови 
доцільної і раціональної побудови діяльності пе-
дагога незалежно від його спеціалізації [11, с. 50].

Узагальнюючи викладене вважаємо, що реа-
лізація праксеологічного підходу в умовах медич-
ного коледжу стосується як роботи викладачів 
так і студентів, причому результат складається 
із інтеграції спільних зусиль, а його ефективність 
заснована на системному розподілі функцій при 
виконанні суспільно значимої діяльності, спря-
мованої на досягнення спільної мети. Викладачі 
зі своєї сторони цілеспрямовано удосконалюють 
професійну підготовку медичної сестри та на-
вчально-пізнавальну діяльність студентів у на-
прямку формування професійної ідентичності.

Що стосується поняття «професійна ідентич-
ність», то аналіз праць педагогів-дослідників по-
казує, що його сутність розглядається на основі 
дефініцій «ідентичність» та «ідентифікація». Під-
ходи науковців до розуміння професійної ідентич-
ності є різносторонніми, серед яких нам імпонує 
трактування, що подає А. Лукіянчук, яке вона 
розглядає як динамічну систему, котра форму-
ється у процесі професійної освіти та активного 
розвитку професійної компетентності і впливає на 
ціннісно-смислову сферу й удосконалення профе-
сійної майстерності майбутнього фахівця [12].

В дисертаційному дослідженні О. Романишина 
подає інтегративне визначення даної дефініції, 
вважаючи професійну ідентичність сукупністю 
емоційно-поведінкових та когнітивних проявів 
особистості в процесі професійного розвитку 
та уявлень про власні професійні можливості, 
здібності, співвідношення вимог оточуючого се-
редовища з реальною наявною можливістю від-
повідати цим вимогам [6, c. 86]. 

З позиції нашого дослідження варте уваги 
тлумачення, котре подане в монографії А. Бори-
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сюк, в якій автор професійну ідентичність розу-
міє як інтегративне поняття, що об’єднує в собі 
компоненти особистісної та соціальної ідентич-
ності, складову самосвідомості, результат про-
фесійного самовизначення, характеристику 
особистості з погляду її професійної взаємодії 
з навколишнім світом, що передбачає ставлення 
до себе як до професіонала, ставлення до профе-
сії, ставлення до професійної спільноти [13].

Існують й інші підходи до тлумачення даного 
поняття, проте хочемо акцентувати увагу на не-
узгодженості науковців та дослідників у питан-
ні визначення періоду формування професійної 
ідентичності. Частина з них (О. Бодальов, А. Дер-
кач, І. Кондаков, Г. Крайг, Л. Орбан та ін.) вва-
жають, що формування професійної ідентичнос-
ті проходить безпосередньо під час входження 
в професійну діяльність та є стійким узгодженням 
основних елементів професійного процесу. Під-
твердженням цьому наявне у визначенні етапів 
формування професійної ідентичності Г. Крайгом:

1. самовизначення в конкретній професійній 
ситуації, пошук сенсу виконання певних профе-
сійних функцій;

2. самовизначення на конкретній професійній 
ділянці;

3. самовизначення в конкретній професійній 
спеціалізації; 

4. галузеве самовизначення, обмеження проблем-
ного поля своїх професійних інтересів [14, с. 258].

Низка вчених (Л. Матвеєва, У. Родигіна, 
Л. Романишина, Л. Шнейдер та ін.) представля-
ють інший полюс думок підкреслюючи те, що 
професійна ідентичність формується в процесі 
навчання, а професійна освіта є одним із її дже-
рел. За твердженням Л. Романишиної розвиток 
професійної ідентичності у вищому навчальному 
закладі формується в процесі оволодіння зна-
ннями, практико-орієнтованою діяльністю, вико-
ристанням активних методів роботи для освоєння 
професії, а також у введенні в навчальний про-
цес циклу занять, які безпосередньо розвивають 
професійну ідентичність [15]. Зважаючи на це, 
ефективна спільна діяльність викладачів та сту-
дентів на шляху формування професійної іден-
тичності майбутніх медичних сестер з викорис-
танням праксеологічного підходу є планомірними 
скоординованими діями учасників освітнього 
процесу в праксеологічному середовищі. Ми вва-
жаємо, що важливе місце в такому середовищі 
мають міжпредметні зв’язки хіміко-біологічних 
та спеціальних дисциплін. Беручи за основу ідеї 
праксеологічної спрямованості формування про-
фесійної ідентичності, що розкриті в дисертацій-
ному дослідженні О. Романишиної [6] та власний 
досвід формування фахової компетентності ме-
дичних сестер в умовах реалізації міжпредмет-
них зв’язків [16] визначаємо, що праксеологічна 
спрямованість формування професійної ідентич-
ності майбутніх медичних сестер вирізняється:

– здатністю студентів до моніторингу та само-
оцінки рівня власної фахової компетентності;

– розуміння майбутніми медичними сестрами 
наявності або відсутності у них фахово значущих 
якостей, які притаманні моделі ідеальної медич-
ної сестри;

– відчуття професійної ідентичності зі своєю 
майбутньою фаховою діяльністю медичної сестри;

– почуття задоволеності від надання якісних 
та ефективних медичних послуг.

Оскільки ключову роль в освітньому процесі, 
зокрема в формуванні хіміко-біологічної компе-
тентності як фундаментальної складової фахової 
компетентності медичної сестри відіграє викла-
дач, визначальною є організація його діяльності, 
котра направлена на:

– використання інформаційно-методичного 
забезпечення освітньої діяльності для вичерп-
ного задоволення потреб студентів, в тому числі 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності;

– створення праксеологічного середовища 
шляхом впровадження прогресивних освітніх 
технологій;

– поетапне формування професійної ідентич-
ності шляхом впровадження фахово спрямованих 
ситуативних завдань, вирішення яких спонукає 
зародження у студентів внутрішніх мотивів по-
шуку способів їх вирішення;

– залучення всіх студентів до вибору оптималь-
них практичних дій, що направлені на досягнення 
прогнозованого рівня фахової компетентності;

– заохочення до вироблення спільного практич-
ного способу оптимального вирішення хіміко-біо-
логічних завдань, котрі максимально наближені до 
медичної теорії та практики, що сприяє професій-
ній ідентифікації майбутньої медичної сестри;

– організацію та проведення самодіагностики 
та самооцінки студентів у пошуку ними опера-
тивних прикладних хіміко-біологічних методів 
та прийомів вирішення проблем пов’язаних із 
фаховою діяльністю медичної сестри;

– систематичний моніторинг діяльності сту-
дентів з метою визначення рівня професійної 
ідентичності відповідно прогнозованої ідеальної 
моделі медичної сестри. 

Ми вважаємо, що реалізація праксеологічно-
го підходу формування професійної ідентичності 
майбутніх медичних сестер в процесі навчання 
хіміко-біологічних дисциплін в медичному коле-
джі має бути побудована на принципах наукової 
організації праці у поєднанні з іншими методо-
логічними підходами, такими як аксіологічний, 
діяльнісний, компетентнісний, особистісний, сис-
темний, та ін., за активного впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 

Проведене дослідження дозволяє сформулю-
вати наступні висновки:

Утвердження компетентнісного підходу у під-
готовці медичних сестер вказує на необхідність 
підсилення професійної спрямованості до орга-
нізації освітнього процесу. Як показав аналіз на-
укових досліджень та публікацій праксеологічна 
спрямованість формування професійної ідентич-
ності майбутніх медичних сестер сприятиме опти-
мальному вибору ефективних технологій реаліза-
ції з можливістю задіяння оптимальних ресурсів.

Узагальнення напрацювань низки педагогів 
та дослідників дало можливість виявити шлях 
становлення професійної ідентичності майбут-
ньої медичної сестри, котрий є результатом по-
слідовної фахової ідентифікації та самоіденти-
фікації, підвалини якої складають професійна 
орієнтація на медичний фах, професійний відбір, 
готовність до медсестринської діяльності, свідоме 
визнання себе членом медсестринської спільно-
ти, фахова підготовка.
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Роль хіміко-біологічних дисциплін у форму-

ванні професійної ідентичності медичної сестри 
є фундаментальною, оскільки хіміко-біологічна 
компетентність є складовою фахової компетент-
ності медичної сестри.

Перспективи подальших розвідок над дослід-
женням даної проблеми вбачаємо у визначенні 
та виборі компонентів професійної ідентичності 
майбутньої медичної сестри, котрі формуються 
у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін.
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ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Аннотация
В статье рассмотрено понятие «праксеология» и «праксеологический подход», кратко показано их 
историогенез. Раскрыто понимание профессиональной идентичности медицинской сестры. Определено, 
что предполагает праксиологическая направленность формирования профессиональной идентичности 
будущих медицинских сестер в процессе обучения химико-биологических дисциплин. Указано праксе-
ологическую направленность формирования профессиональной идентичности будущих медицинских 
сестер. Указано роль химико-биологических дисциплин в формировании профессиональной идентич-
ности будущей медицинской сестры.
Ключевые слова: праксеология, праксеологический подход, профессиональная идентичность, меди-
цинские сестры, химико-биологические дисциплины, медицинский колледж.
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PRAXEOLOGICAL ORIENTATION OF PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION  
OF FUTURE NURSES IN THE TEACHING PROCESS  
OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL DISCIPLINES IN MEDICAL COLLEGE

Summary
The article deals with the concept of “praxeology” and “praxeological approach”, it briefly shows their 
historical genesis. The understanding of the professional identity of a nurse is revealed. The article deter-
mines what is provided by praxeological orientation of professional identity formation of future nurses in 
the teaching process of chemical and biological disciplines. Praxeological orientation of professional identi-
ty formation of future nurses is pointed out. The role of chemical and biological disciplines in professional 
identity formation of future nurses is denoted. 
Keywords: praxeology, praxeological approach, professional identity, nurses, chemical and biological dis-
ciplines, medical college.


