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Гурткова робота є логічним
продовженням самостійної 

роботи студентів.



Напрями роботи студентів:

Провести соціальне дослідження серед студентів 
першого і випускного курсів та серед бакалаврів.

Зробити логічні висновки про мотивацію вступу до 
Кам’янського медичного коледжу, спрямованість 
мотивацій навчання та формування громадських 
соціальних компетентностей студента.

Визначити соціально-психологічний портрет студента 
медичного коледжу.



Мотивація та стимул успішності в 
навчанні  на першому і випускному 

курсі.

Дослідження адаптаційних 
процесів входження в студентське 

середовище, сприйняття нових 
вимог.

Соціально-психологічний портрет 
наших студентів.

Комунікабельність і культура 
спілкування.

Соціальна активність студентів.Громадянська активність студентів 
Кам’янського медичного коледжу.

Емоційне вигорання у медичних 
працівників.

Визначення мотивації студентів, 
майбутніх бакалаврів до вступу в 
Кам’янський медичний коледж.

Визначення характеру стосунків між 
колегами та викладачами.

Здоровий спосіб життя і як наші 
студенти його дотримуються.

Закладання міцних фахових знань 
психічної саморегуляції, адекватного 
сприйняття реалій сьогодення, віри у 

власні сили.



Блок І.

Мотивація та стимул успішності в 

навчанні на першому і випускному курсі



Мотиви вибору:

Найбільш
вагомий мотив-

можливість стати 
висококваліфікова
ним спеціалістом

(72,5) 

можливість
піклуватися про 

стан здоровя
близькості і свій

стан здоров’я

(6 %)

полегшувати
страждання

хворих

(5 %)

престиж професії

медика (5 %)

традиції сімї

(2,5 %)

матеріальна
зацікавленість

(2 %) 

мотив отримання

диплому (7 %)



Позитивна мотивація
опанування медичною
професією (на І курсі)

(69%)

На випускному курсі

(72,5 %)

отримати нові, 
глибокі знання, 

просування по службі
(для бакалаврів)

(84,7%)

Основні мотиви:



Резюме :

Для першокурсників є мотиви, пов’язані з 
адаптацією до навчальної діяльності:

студентів другого курсу – мотиви здобуття 
професійних знань, 

випускників – мотиви, пов’язані з майбутньою 
роботою, місцем роботи, спеціалізацією.



Блок ІІ.

Дослідження адаптаційних процесів 

входження в студентське середовище, 

прийняття нових вимог, норм поведінки



Відмінність 
режиму 

навчання, 
збільшення 
самостійної 

роботи

Перенапруження 
нервової 
системи

Між метою 
навчання і 

результатами 
діяльності 

велика 
розбіжність

Постійний 
дефіцит часу



Результати досліджень адаптаційних 

процесів студентів виглядають 

наступним чином :

Відчували
психологічний
комфорт на 

випускному курсі

(89%)



Висновки:

Високий відсоток легкого входження в студентське

середовище першокурсники мали тому, що викладачі

підтримували, заохочували правильність їх вибору, 

окреслили перспективу майбутньої професії, що буде

засобом досягнення певного рівня та способу життя. 



Результати: 

50%
35%

15%

Труднощі при наданні 
невідкладної допомоги 

Труднощі при спілкуванні з 
колегами та пацієнтами 

Труднощі при виконанні 
маніпуляцій

Труднощі з якими зустрічаються 

випускники коледжу в адаптаційний 

період в лікувально-профілактичних 

закладах міста.



Сучасні студенти

Товариські
Легко встановлюють 
соціальні контакти

Більш 

комунікабельні

Мають навички 
побудови 

партнерських 
стосунків



Блок ІІІ.

Соціально-психологічний портрет наших 

студентів



76,3% Оптимістичне світосприйняття

82% Мають високий рівень емпатії

65,9% Високий рівень домагань 

48,6% Достатній рівень толерантності

51% Загострене почуття власної гідності

17,9% Тривожність

65% Емоційна лабільність

1,5% Потяг до агресивності, насилля

10,4% Схильність гостро реагувати на незначущі для інших події

34% Підтримують здоровий спосіб життя

19,6% Відвідування театру, музеїв, читання художньої літератури

68,3% Перегляд телевізійних передач

80,7% «Зависання в інтернеті»

85,3% Проектують своє майбутнє



Згубний вплив 
інформаційної 

інтервенції

Міжособистісні 
стосунки

Низька мотивація 
до здорового 
способу життя

Відсутність 
бажання пізнавати 
надбання культури 

людства 

Проблеми



Резюме : 

дезорганізація, 
безучасть, 

гіподинамія, стреси

деформація 
особистості, 

емоційне згорання

85,3% 
Проектують 

своє майбутнє 



Блок VІ.

Комунікабельність 

і культура спілкування



Взаємовідносини серед 
медичних працівників 

визначають успіх лікування 
хворих.



Комунікативні здібності студентів і вміння
налагоджувати соціальні контакти

• Не визначились, 
студенти 

випускного курсу 

• Налагодження 
соціальних 

стосунків, студенти 
випускного курсу

• Не визначилися, 
студенти першого 

курсу

• Налагодження 
соціальних 

стосунків, студенти 
першого курсу

59% 8%

10%77,6%



Висновки:
Студенти, як першого так і 
випускного курсу показали достатньо 
високий рівень володіння 
комунікативними навичками.

У 18,2% молодих фахівців труднощі
у спілкуванні з колегами та 

пацієнтами.



Обов’язок більш досвідчених фахівців –
допомагати молодим колегам.





Лист до себе коханої





Блок V.

Соціальна активність студентів



26%

35%

15%

Студенти першого курсу

Майже висока активність Висока активність Не визначився

46,30%

34%

15%

Студенти випускного курсу

Майже висока активність Висока активність Не визначився

За результатами дослідження про 
власну соціальну активність за 
різними векторами діяльності 

студентів отримали данні:



Результати: На випускному курсі   підвищився 
високий рівень соціальної 
активності студентів. 



В Кам’янському
медичному 

коледжі 
забезпечені умови 

для розвитку 
ініціативи та 

активності студенів 
у всіх сферах 

суспільного життя.

Резюме:



Блок VІ.

Громадянська активність студентів
Кам’янського медичного коледжу.



Не 
визначився

(27%)

Не сформовані

(11%)

Сформовані 
у

(62%)

Результати досліджень показали, що в 
основної частини студентів коледжу до 
випускного курсу громадянські 
компетентності:



Наявність поваги до 
національностей, що проживають 

на території України

Результати:

Позитивно 
сприймають різні 

національності

(71%)

Мені байдуже

(2%)

Не визначились з 
відповіддю

(27%)



Резюме:
Студенти нашого коледжу мають високий
рівень толератності до  людей різних 
національностей, що проживають на 
території України.



Блок VІІ.

Емоційне вигорання 
у медичних працівників.



15,80% 15,80%

5,30%

60,50%

2,60%

Не мали стажу Стаж до 5 роківСтаж до 10 роківСтаж до 30 роківСтаж до 40 років

Стаж роботи респондентів



Ризик виникнення 
синдрому 

емоційного 
вигорання 

(7,9%)

Відсутність 
синдрому 

емоційного 
вигорання

(38%)

Мають   
синдром 

емоційного 
вигорання 

(54%)

Результати емоційного 
вигорання та 

виснаження серед 
медичних працівників



Складна, 
відповідальна 

робота

Високі соціальні 
ризики і 

напруженість у 
суспільстві

Отримані  показники 
є результатом сукупності причин: 

Емоційне 
вигорання –

не вирок, його 
можна 

попередити і бути 
щасливим



1. Навчитися оминати стрес, коли   
відчуваєте тривогу! 

2. Виконуйте дихальні вправи!



3. Займайтеся спортом ! 

4. Релаксуйте! 



5. Прийміть теплу ванну з   аромомаслами!

6. Музика і мистецтво  допоможуть ВАМ!



7. Дотримуйтесь  
здорового харчування!

8. Формуйте життєстійкість!

9. Відмовтесь від    
шкідливих звичок!



Стратегії поведінки в складних життєвих ситуаціях:

1. Спілкуйтеся!

3. Рухайтесь до мети!

2. Долайте труднощі!

4. Дійте рішуче!






