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Проблеми та перспективи розвитку і реалізації               
особистісного потенціалу майбутнього фахівця                   

в технічному університеті 

Статтю присвячено проблемам формування особистості майбутнього фахівця-лідера як пред-
ставника гуманітарно-технічної еліти. У центрі уваги знаходяться питання максимального роз-
криття і реалізації його повного особистісного потенціалу. Автор у статті зупиняється на про-
блемах та перспективах розвитку і реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця в 
технічному університеті. Зроблено наголос на необхідності розробки теоретико-методологічної 
концепції формування і реалізації особистісного потенціалу майбутніх інженерів. Розкриваються 
загальні положення запропонованої концепції та педагогічні умови її втілення в умовах технічного 
університету. 

 

The article is dedicated to problems of forming of the personality of the future professional – leader as 
guoter of the humanitarian and technical elite. In a center of attention there are problems of maximal dis-
closure and realizations of his personal potential. The writer of this article is analyzing on problems both 
prospects for the development and realization of a personal potential of the future specialist at engineering 
university. The emphasis on necessity of mining of the concept of forming and realization of a personal 
potential of the future engineers is made. The general provisions of the proposed concept and the peda-
gogical conditions it realizing in conditions engineering university are uncovered in the article. 

За умов глобалізації суспільного розвитку у 
будь-який сфері суспільства – соціально-
економічній, соціально-політичній і соціально-
духовній – людина завжди розглядається як го-
ловний елемент його продуктивних сил. Нові 
вимоги визначають необхідність всебічного роз-
витку самої людини, якісних змін змісту і кількі-
сної віддачі її сил та можливостей. Суспільство 
все більше починає усвідомлювати, що головне 
його багатство – людина, творча особистість. 
Виховати таку творчу особистість, сформувати 
умови й установки на творчість, з одного боку, і 
потреби і спонукання до творчості, реалізації 
потенціалу, з іншого, не можна без спеціальних 
зусиль суспільства, без відповідної політики, 
спрямованої на цю мету. 

Загальновизнано, що студентство – це особли-
ва соціальна категорія молоді, яка організаційно 
об’єднана інститутом вищої освіти, яку відрізняє: 
1) найбільш високий освітній рівень; 2) соціальна 
активність; 3) досить гармонійне поєднання інте-
лектуальної і соціальної зрілості [3, с. 82]. 

Для нинішніх студентів, які стануть дипло-
мованими фахівцями в найближчі 5 років, і ко-
лишніх випускників у недавньому минулому 
актуальним є розуміння своєї місії, соціальної 
компетентності, з’ясування і реалізація своєї 
життєвої стратегії, розуміння у широкому змісті 
шляхів і напрямків максимальної реалізації сво-
го повного особистісного потенціалу.  

Можна припустити, що 50 років – це термін 
активної трудової діяльності двох поколінь фа-
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хівців. Отже, ті студенти, що закінчують універ-
ситети, будуть працювати принаймні до 2025-
2030 рр., а ті, хто стане студентом у найближчі 
5-10 років, будуть працювати ще в середині XXI 
століття. Дивлячись на них, можна без зайвих 
слів побачити обличчя майбутнього нашого сус-
пільства. Саме вони будуть визначати подаль-
ший вибір шляху його цивілізованого розвитку.  

У цьому зв’язку перед вищою школою стоїть 
важлива задача підготовки і виховання майбут-
ніх фахівців не тільки як високопрофесійних 
особистостей, але й насамперед громадян з цін-
ностями морально-етичного характеру, з бага-
жем наукових знань, здатних стати важливими 
факторами стійкого розвитку країни. Як відзна-
чає В.Г. Кремінь, “в ідеалі така підготовка пе-
редбачає проектування індивідуальної траєкто-
рії професійного становлення кожного студента 
протягом усіх років його навчання. Реалізувати 
це сьогодні складно, адже недостатньо сучасних 
способів навчання, уніфікованою залишається 
організація навчального процесу. Але рухатися в 
цьому напрямку дуже необхідно. Насамперед 
необхідно змінити методологію підготовки – 
формувати майбутнього фахівця як особистість, 
здатну до самонавчання протягом життя, до при-
йняття рішень в інтересах людини” [7, с. 6]. 

Поняття конкурентоспроможності підприєм-
ства, організації, фірми все більше вимагає від-
новлення технологій, техніки, продукції. Це ви-
кликає істотні зміни в структурі персоналу, ви-
суває більш високі вимоги до його кваліфікації, 
компетентності, професіоналізму, що, у свою 
чергу, вимагає високого рівня освіти, нерідко 
оволодіння суміжними професіями і готовності 
постійно учитися, розвивати особистісний поте-
нціал. 

Сучасні молоді фахівці повинні чітко собі 
уявляти проблему стійкого розвитку світу і зміст 
нової парадигми розвитку цивілізації. Сутність 
еволюційних процесів полягає в більш ефектив-
ному використанні природних, вироблених ре-
сурсів. Ключ до цієї ефективності – в опорі на 
фундаментальну науку, технології, що можуть 
створюватися на основі фундаментального при-
родознавства і широкий спектр гуманістичної 
спрямованості. 

У забезпеченні стійкості розвитку, що відзна-
чається поєднанням традицій і модернізації, осо-
блива роль належала і буде належати школі, її 
провідній ланці – університетам. 

Національний технічний університет “Хар-
ківський політехнічний інститут” – один з най-
старіших технічних вузів в Україні. І сьогодні 
університет розвивається як багатопрофільний 
вищий навчальний заклад, випускаючи не одну 
тисячу фахівців щорічно, які відповідають вимо-
гам часу по таких найважливіших напрямках, як 
турбінобудування, котло- і реакторобудування, 
електроізоляційна, кабельна і конденсаторна 

техніка, технологія жирів і жирозамінників, і по 
багатьох інших сучасних спеціальностях. 

Зміни в підготовці нинішніх інженерів, що 
здійснюється в університеті, який стоїть на по-
розі до вступу у Болонський процес, удоскона-
лювання психолого-педагогічної підготовки і на 
її основі введення наскрізної управлінської під-
готовки, позитивні зміни в організаційному та 
науково-методичному забезпеченні навчального 
процесу підготовки сучасних фахівців не тільки 
обґрунтовані з економічної, екологічної і мора-
льної точки зору, але й своєчасні й адекватні 
тенденціям розвитку науки. Для розвитку будь-
якого суспільства виникає потреба в особистос-
тях, причому творчих. Особливо гостро стоїть 
це питання перед нашим українським суспільст-
вом, що здійснює трансформаційні демократич-
ні перетворення. Таких фахівців, молодих, з ви-
сокою професійною і гуманітарною підготов-
кою, високими моральними цінностями і прин-
ципами, глибокими знаннями природи людини, 
його ресурсів і можливостей, які прагнуть до 
максимального розкриття і реалізації повного 
особистісного потенціалу, і варто розглядати як 
представників гуманітарно-технічної еліти, а 
їхнє формування – як найважливіший напрямок 
сучасної вищої школи [12]. 

Дійсно, для студента повинна бути характер-
на професійна спрямованість на підготовку об-
раної майбутньої професії, і, безумовно, це пора 
непростого структурування інтелекту людини, яка 
відбувається дуже індивідуально і варіативно. 

Цілком можна погодитися з думкою 
І.А.Зязюна, який вважає: “…щоб студент міг 
перейти від учіння до професійної праці, необ-
хідно в процесі учіння створювати відповідні 
педагогічні умови. Залучення майбутнього спе-
ціаліста до професії неминуче стикається з про-
тиріччям, що виявляється в наступному: органі-
зація навчально-пізнавальної праці неадекватна 
професійній діяльності. Для досягнення цілей 
формування особистості спеціаліста у вузі необ-
хідне таке учіння, яке забезпечує перехід, транс-
формацію одного типу діяльності (пізнавальної) 
до іншої (професійної) з відповідною зміною 
потреб і мотивів, цілей, дій, засобів, предметів і 
результатів” [4, с. 5]. 

У період навчання у вищому навчальному 
закладі для студента провідними видами діяль-
ності стають: професійно-навчальна і науково-
дослідна, при стрімкому зростанні самостійності 
навчальної, економічної тощо. Як правило, знан-
ня, уміння, навички, що здобуваються, виступа-
ють для студента вже як засоби майбутньої про-
фесійної діяльності. 

Мета роботи – дослідити динаміку поглядів 
на особистість майбутнього фахівця та з’ясувати 
умови реалізації особистісно-професійного по-
тенціалу майбутнього фахівця. 
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Основна частина роботи 
Особистість – поняття багатогранне і багато-

аспектне. Різноманіття структурних моделей 
особистості визначається різноманіттям концеп-
туальних підходів до неї різних авторів. 
“Сьогодні нараховується більше 70 означень 
особистості, більше 25 означень її структури” [2, 
с. 55]. 

Разом з тим ще не знайдено загального об-
ґрунтування для однозначного тлумачення 
поняття особистості, “...яка б була водночас 
суб’єктом і відносин, і свідомої діяльності, і 
стійкою системою соціально значущих рис, які 
характеризують індивіда як члена суспільства. 
Активність особистості відображається у різно-
манітній і багатосторонній діяльності, спрямова-
ній на перетворення навколишнього світу, зміну 
власного психічного устрою” [11, с. 41]. 

Однак вважається загальновизнаним, що осо-
бистість – це результат соціалізації індивіда в 
процесі онтогенезу. Розвиток особистості має 
соціальну детермінацію. Особистість, її якості, 
розвивається в діяльності (О.М.Леонтьєв, 1982, 
С.Л.Рубінштейн, 1989). С.Л.Рубінштейн писав, 
що психічні властивості особистості в поведінці 
і діях людини “одночасно і виявляються, і фор-
муються” (С.Л.Рубінштейн, 1989). М.С.Каган 
розглядав особистість через її соціальну діяль-
ність (М.С.Каган, 1972) і диференціював людсь-
ку діяльність на п’ять основних видів.  

Відповідно до цього він виділив різні види 
потенціалів особистості за видами різних діяль-
ностей: гносеологічний (пізнавальний), аксиоло-
гічний (ціннісний), творчий, комунікативний і 
художній (естетичний) потенціали. З’ясуємо 
сутність цих потенціалів: 

− гносеологічний потенціал включає такі 
психологічні якості, що реалізуються в 
пізнавальній діяльності людини; 

− аксиологічний потенціал особистості ви-
значається системою ціннісних орієнтацій 
особистості в різних сферах життя; 

− творчий потенціал визначається здатніс-
тю до творчої діяльності в різних аспектах 
праці; 

− комунікативний потенціал визначається 
можливостями особистості в сфері між-
особистісної взаємодії; 

− художній потенціал реалізується в облас-
ті естетичної діяльності.  

Можна, ймовірно, виділити більшу кількість 
видів діяльностей, а відповідно, і видів особисті-
сних потенціалів залежно від того, що покладе-
но в основу диференціації, однак треба відзначи-
ти, що ці види потенціалів частково збігаються з 
видами потреб А.Маслоу, хоча і не вичерпують-
ся ними (А.Маслоу, 1999). 

Відповідно до концепції А.В.Петровського 
розвиток особистості може бути представлений 

як процес входження в нове соціальне середови-
ще й інтеграції в ньому. Діяльнісно-опосе-
редкований тип взаємин у людини в соціумі є 
детермінуючим чинником розвитку особистості, 
а отже, і її самореалізації. 

У процесі розвитку особистість проходить 
три фази свого становлення: адаптацію, індиві-
дуалізацію й інтеграцію (А.В.Петровський, 
1990). 

У першій фазі відбувається засвоєння діючих 
цінностей і норм, друга фаза характеризується 
прагненням індивіда до максимальної персона-
лізації, третя фаза характеризується прагненням 
індивіда бути представленим у соціумі своїми 
особистісними якостями. Ці процеси можуть 
здійснюватися як у позитивному, так і в негатив-
ному аспектах. У цьому випадку можна виділи-
ти фази дезадаптації, деіндивідуалізації і дезин-
теграції, відповідно.  

При входженні в різні соціальні групи закрі-
плюються визначені особистісні риси. У залеж-
ності від рівня розвитку групи, її цінностей і 
норм, психологічної атмосфери в ній, а також 
індивідуальних рис самої особистості може від-
буватися реалізація або не розкриття особистіс-
ного потенціалу людини. 

Н.В.Бордовська й А.О.Реан відзначають, що 
у студентів помітно зміцнюються такі якості, як 
цілеспрямованість; рішучість; наполегливість; 
підвищується інтерес до моральних проблем – 
образу і сенсу життя; самостійність; ініціати-
ва; уміння володіти собою; посилення соціаль-
но-моральних мотивів поведінки [3, с. 82]. У 
цьому контексті ґрунтовним є і той факт, що 
навчання у вищому навчальному закладі зміц-
нює віру молодої людини у свої власні сили і мож-
ливості, породжує надію на повноцінне в профе-
сійно-творчому плані цікаве життя і діяльність. 

Хоча молодь, яка навчається в технічному 
університеті за віком 18-25 років, повинна хара-
ктеризуватися найвищим ступенем сприйняття 
соціального і професійного досвіду, підйомом 
пам’яті, уваги, мислення, проте за ознакою від-
носин до освіти у ВНЗ та одержання спеціально-
сті її слід розділяти на окремі групи. 

Проведені психолого-педагогічні досліджен-
ня в університеті дозволяють стверджувати, що 
цілком можна погодитися з думкою 
Н.В.Бордовської та А.О.Реана, які вважають що, 
першу групу складають студенти, орієнтовані і 
на освіту як цінність, і на професію в процесі 
навчання у вищому закладі освіти (за даними 
наших досліджень – 45% респондентів). 

Другу групу складають студенти, які орієн-
товані на бізнес. Дослідники вважають, що во-
ни не виявляють інтересу до наукових пошуків 
як основи одержання професії і бачать в освіті 
інструмент і засіб для створення в майбутньому 
власної справи (32% респондентів). 
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Третю групу складають студенти, які не ви-
значилися чи мають проблеми особистого, 
побутового плану, для яких проблема профе-
сійного самовизначення ще не вирішена (23% 
респондентів). 

Зазначимо, що інтеграція в соціальному сере-
довищі може не відбуватися з різних причин, що 
збільшує тривалість пристосувального періоду. 
У результаті людина не може повноцінно реалі-
зувати свої здібності. Тому для їхнього прояву 
необхідно визначити такі умови: доброзичлива 
атмосфера прийняття, можливість індивідуаліза-
ції процесу навчання тощо. Перешкодою мо-
жуть бути як особистісні особливості людини, 
так й особливості вузівського середовища. І все-
таки головними залишаються внутрішні власти-
вості особистості студента, що змушують його 
виробляти нові стратегії пристосування до сере-
довища, а потім й інтегруватися в новий для 
нього простір вузу як у когнітивному, так й емо-
ційно-особистісному аспектах. Таким чином, 
причинами, що перешкоджають реалізації осо-
бистісного потенціалу, можуть бути як соціальні 
фактори, так і власні особистісні риси студентів. 
Одним з головних факторів, що гальмують реа-
лізацію особистісного потенциалу, є недостатня 
сформованість здатності пізнання і розуміння 
себе, своїх якостей, здібностей і інтересів. Недо-
статня успішність у навчальній діяльності також 
ускладнює адекватну реалізацію особистісного 
потенціалу, тому що переживання, пов’язані з 
цим, відволікають людину від конструктивної 
діяльності, не сприяють росту впевненості в собі 
та позитивному самовідношенню.  

Значимим фактором, що ускладнює реаліза-
цію особистісного потенціалу студента, є відсут-
ність навичок саморегуляції (відзначають 42% 
респондентів), невміння організувати свій час і 
успішно розвиватися як у професійному, так і в 
особистісному аспектах (37% респондентів). 
Звідси випливають й ускладнення в адекватній 
самореалізації, що є необхідними не тільки для 
успішної інтеграції в мікросоціум, але й для йо-
го подальшої професіоналізації. Успішній само-
реалізації особистості студента, розкриттю його 
потенційних здібностей у процесі навчання мо-
же сприяти розвиток у нього визначених особис-
тісних якостей, таких як вольові якості, рефлек-
сія, усвідомлення своїх цілей і можливостей, 
освоєння навичок самопізнання і саморегуляції. 

Але, на жаль, переважна більшість опитаних 
не відзначили, що досить адекватно знають свої 
сильні та слабкі сторони від народження, не ус-
відомлюють своїх можливостей, не мають чітко 
визначену мету та не розуміють своєї місії. 

Варто зазначити: якщо особистість характе-
ризується високим рівнем розвитку, то вона бу-
де мати великий потенціал. На думку 
К.Роджерса, позитивна спрямованість до розвит-
ку особистості є в людині уродженою. Людина 

має великі можливості розуміння себе, зміни 
своєї “Я-концепції”, відносин у соціумі і регуля-
ції поведінки (К.Роджерс, 1990). Однак для реа-
лізації цього необхідно емпатичне розуміння, 
тобто здатність точно відчувати почуття інших 
людей. Корекція “Я” і його посилення в позити-
вному аспекті допомагає людям перебороти вну-
трішні бар’єри і сприяє їх особистісному росту, 
успішній інтеграції в соціум, що обов’язково 
проявиться в реалізації особистісного потенціа-
лу в будь-яких його аспектах. 

Реалізація особистісного потенціалу немож-
лива без досягнення особистісної ідентичності і 
прийняття себе. Без цього неможливе ні профе-
сійне, ні особистісне становлення. Щоб реалізу-
вати свій особистісний потенціал, необхідно 
його накопичити. Зростання і збільшення особи-
стісного потенціалу відбувається в процесі про-
фесійної діяльності і спілкування. У студентсь-
кому віці накопичення потенціалу і його реаліза-
ція пов’язані з особистісним ростом, що обов’яз-
ково продовжується протягом усього часу на-
вчання, виявляється в ефективності навчання і є 
чинником успішної інтеграції особистості в со-
ціальне середовище.  

Твердження про те, що людина живе доти, 
поки вчиться, у сучасних умовах набуває особ-
ливого значення. Не менш актуальною стає дум-
ка про необхідність постійного самовдоскона-
лення особистості фахівця шляхом неперервної 
роботи над собою. Саме життя поставило в по-
рядок денний проблему неперервної професій-
ної освіти.  

У реальній практичній діяльності при чис-
ленних обов’язках, що відволікають багато часу 
у фахівця будь-якого профілю, може скластися 
ситуація, коли він не виходить за межі безпосе-
редніх справ, які здійснює щотижнево. 

У цьому випадку його відношення до профе-
сії – це відношення до її окремих сторін. Відпо-
відно оцінка професії і себе в ній носить фрагме-
нтарний, ситуативний характер, пов’язаний з 
виникаючими проблемами (встановленням дис-
ципліни, організацією колективу, з’ясуванням 
взаємин з адміністрацією тощо). 

Подібна безпосередність професійного буття 
рано чи пізно заходить у суперечність з логікою 
професійної діяльності, її різними аспектами, що 
спонукає фахівця критично оцінювати себе в 
професії, змушує піднятися над безпосередніми 
умовами існування. Цей спосіб професійної дія-
льності пов’язаний із проявом рефлексії, чи, за 
твердженням С.Л.Рубінштейна, світоглядного 
почуття формуючого узагальнено-цілісного від-
ношення до професії. 

Зазначимо, що досвід роботи над собою в 
плані самовдосконалення припускає свідому 
роботу з розвитку особистості майбутнього фа-
хівця як професіонала. Ця робота припускає 
адаптування своїх індивідуально-неповторних 
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особливостей до вимог професійної діяльності, 
постійне підвищення професійної компетентнос-
ті і безупинний розвиток соціально-моральних і 
інших властивостей особистості. 

Професійне самовиховання, як і будь-яка 
інша діяльність, має у своїй основі добровільно 
складну систему мотивів і джерел активності. 
Звичайно рушійною силою і джерелом самови-
ховання майбутнього фахівця називають потре-
бу в самозміні і самовдосконаленні. Однак сама 
ця потреба не виростає автоматично з необхід-
ності дозволити протиріччя між вимогами, про-
понованими суспільством до майбутнього інже-
нера, і наявним рівнем його розвитку як особис-
тості і професіонала. 

В основі професійного самовиховання, як і в 
основі майбутньої діяльності професіонала, ле-
жать протиріччя між метою і мотивом. Виклика-
на в такий спосіб потреба майбутнього фахівця в 
самовихованні надалі підтримується особистим 
джерелом активності – переконаннями, почуття-
ми – боргу, відповідальності, професійної честі 
тощо. Усе це викликає систему дій по самовдос-
коналенню, характер яких багато в чому визна-
чається змістом професійного ідеалу. Можна 
підсумувати, що майбутня діяльність в обраній 
професійній області в очах студентів як майбут-
ніх професіоналів здобуває досить глибоко усві-
домлену цінність. Саме в таких умовах виявля-
ється потреба в самовдосконаленні і починаєть-
ся процес самовдосконалення. 

Правильно сформований професійний ідеал – 
умова ефективності самовиховання майбутнього 
фахівця.  

Не можна не погодитися з думкою, що по-
справжньому діючим вихованням може бути 
самовиховання, коли людина сама усвідомлює 
свою недостатність, визначає напрямок, у якому 
вона повинна рухатися з метою самовдоскона-
лення, тобто формує своє конкретне уявлення 
про належне і краще. І сьогодні не слабшає інте-
рес до питань самовиховання. Так, В.О.Лозовий 
відзначає, що “...ціннісна природа самовихован-
ня виявляється в самооцінках, ціннісних орієн-
таціях, соціальних установках, ідеалах, мотива-
ції, які складають ціннісний блок структури да-
ного виду діяльності. Значимими для індивіда 
стають цінності тієї спільності, з якими вона 
сама себе ідентифікує, сприймаючи і пережива-
ючи її інтереси. Чим прогресивніша соціальна 
спільність, з якою індивід пов’язує свою долю, 
тим значнішими й крупнішими виявляються 
масштаби освоєних ним цінностей і тим вище 
його потенціал” [8, c. 13]. 

Процес професійного самовиховання надзви-
чайно індивідуальний. Однак у ньому можна 
виділити три взаємозалежних етапи: самопізнан-
ня, самопрограмування і самовплив. Професійне 
самопізнання припускає також виявлення особ-

ливостей вольового розвитку, емоційної сфери, 
темпераменту і характеру, особливостей пізна-
вальних процесів (сприйняття, пам’яті, уяви, 
мислення), мови й уваги як властивостей особи-
стості. 

Професійному самопізнанню майбутнього 
інженера по обраній спеціальності на підґрунті 
фундаментальних дисциплін допоможе вивчен-
ня дисциплін блоку гуманітарних і професійно 
орієнтованих дисциплін. Це курси “Основи пси-
хології і педагогіки”, “Психологія життєвого 
успіху”, “Основи управління соціальними систе-
мами”, “Основи управлінських технологій” і 
багато інших, які розроблено і уже впроваджено 
в навчальний процес у НТУ “ХПІ” за активної 
участі автора статті.  

Одержання теоретичних знань підкріплюєть-
ся проведенням діагностування студентів. Діаг-
ностиці підлягають: визначення здатності при-
ймати творчі управлінські рішення, встановлен-
ня творчого профілю майбутнього фахівця; оці-
нюються: здібності до саморозвитку, самоосві-
ти; комунікативно-лідерські здібності особисто-
сті; досліджуються мотиваційна сфера та напра-
вленість особистості; провідні мотиви професій-
ної діяльності майбутнього фахівця тощо 
[1, с. 9-10].  

Окремі результати динаміки розвитку твор-
чого потенціалу наших майбутніх інженерів 
знайшли відображення в [6, с. 357-362]. 

Для загальної самооцінки може бути викори-
стане комплексне дослідження, що включає тра-
диційну й адаптовану методики самооцінки 
(хоча відомі модифікації даної методики – Сос-
новський Б.А., 1979, Марищук В.Л., Блудов 
Ю.Н., Плахтієнко В.А. 1984). Самооцінка про-
фесійних якостей визначається за допомогою 
тієї ж методики за умови, що еталонний ряд бу-
дується з професійно значимих якостей. Резуль-
тати досліджень у визначенні професійно важ-
ливих якостей інженера в управлінській діяльно-
сті ми вже обговорювали в низці попередніх 
робіт [5; 6]. 

Проведене діагностування студентів старших 
курсів за методикою [1] показало, що досить 
адекватно себе оцінюють 21,8% респондентів 
(коефіцієнт становить від 0,4 до 0,6), занижена 
самооцінка в 3% респондентів (коефіцієнт ста-
новить менш ніж 0,25), втім, у 41% респондентів 
відзначається середня самооцінка (коефіцієнт 
розташовується в межах від 0,45 до 0,75). Отри-
мані показники красномовно підтверджують 
тезу про необхідність постійної роботи кожної 
особистості над собою, що, між іншим, вкрай 
необхідно для особистості майбутнього фахівця-
лідера, бо загальновідома істина: якщо людина 
володіє основами самоменеджменту, тобто може 
управляти собою, вона зможе управляти іншими 
людьми.  
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Відзначимо, що результати такого психоло-
го-педагогічного діагностування ставлять за 
свою мету показати майбутнім інженерам необ-
хідність здійснення як особистісного, так і про-
фесійного росту та самовдосконалення. На осно-
ві отриманих результатів – анкетування, різно-
манітних батарей психологічних і соціологічних 
тестів, спостережень та іншого інструментарію – 
пропонуються і проектуються різні педагогічні 
технології, спрямовані насамперед на створення 
умов для максимального розкриття й реалізації 
творчого потенціалу особистості. Безсумнівно, 
що в такому контексті набуває великого значен-
ня й особистісна зацікавленість викладача, можли-
вість і прагнення з його боку створити “заняття 
радості”. При цьому не можна обійти стороною 
значення, якого набуває проведення індивідуаль-
ної роботи, проведення консультацій, де з’являєть-
ся додаткова можливість студентові з’ясувати без-
ліч питань, які постають перед ним. У результаті 
такої технології педагогічного співробітництва 
враховується і наявність насамперед виховного 
аспекту особистості викладача. 

Тому самовиховання виступає як одна із сил 
розвитку фізичного і духовного потенціалів лю-
дини. Своєю творчою волею людина перетво-
рює усю систему своїх взаємин зі світом, заміня-
ючи їх недосконалий порядок порядком більш 
високого рівня, який він свідомо творить сам. 

На підставі вищезазначеного можна конста-
тувати про необхідність розробки та впрова-
дження концепції розвитку і реалізації особисті-
сного потенціалу майбутнього фахівця в техніч-
ному університеті, що обумовлено такими об-
ставинами: 

1. Кардинальних змін зазнали цілі, зміст і 
характер суспільного виробництва. Воно все 
більш стає людиноорієнтованим, спрямованим 
на задоволення інтересів і потреб особистості. 

2. Істотне посилення наукоємкості та інтеле-
ктоємкості продукції, розвиток високих техно-
логій зумовлюють не просто підвищення ролі 
знань як певної самоцінності, а й створюють 
реальні передумови для розвитку й реалізації 
особистісного потенціалу. 

3. В умовах загальної демократизації суспі-
льного життя істотно зростають роль і значення 
особистісного чинника у забезпеченні бажаного 
рівня ефективності виробництва. 

4. Людина все більше розглядається як осно-
вне джерело і головний резерв науково-
технічного і соціального прогресу. Зростання 
ролі людини цілком закономірно зумовлює нові 
цілі, зміст і засоби управління соціальними і 
виробничими системами, формує нову філосо-
фію управління і новий характер міжособистіс-
них ділових стосунків. 

5. Самовизначення та професійне самовихо-
вання – підґрунтя формування і умов реалізації 

особистісно-професійного потенціалу майбут-
нього фахівця. 

Провідна ідея концепції полягає в тому, що 
зміст освіти майбутніх фахівців університету 
має бути орієнтованим на професійну мобіль-
ність і попит на ринку праці та освітніх послуг, 
на структуру й характер сучасної професійної 
діяльності, що зумовлює необхідність поєднан-
ня навчання загальноінженерних і галузевих 
дисциплін із гуманітарною, психолого-
педагогічною та управлінською підготовкою. 

Основні положення концепції: 
1. Підготовка фахівців у вищому технічному 

закладі освіти має ґрунтуватися на особистісному, 
діяльнісному та цільовому підходах і враховувати 
специфіку майбутньої професійної діяльності, іс-
тотним чинником якої є підготовка фахівця-лідера, 
мобільного, спроможного адаптуватися на сучас-
ному ринку праці, розкрити свій потенціал. 

2. Основою підготовки студентів до майбут-
ньої професійної діяльності мають бути поло-
ження інтеграції науки, освіти і виробництва, 
моніторингу ринку праці та взаємодії з потен-
ційними роботодавцями. Виходячи з цього, по-
трібно визначення структури професійного по-
тенціалу, професійно важливих якостей, потреб, 
навичок, щоб дозволити істотно скоротити час 
їх становлення і розвитку як професіоналів, мак-
симально сприяти розвитку і реалізації їх особи-
стісного потенціалу. 

3. Якісну підготовку студентів вищих навча-
льних закладів до майбутньої професійної діяль-
ності та розвитку реалізації особистісного поте-
нціалу може забезпечити педагогічна система, 
яка ґрунтується на інтегрованому підході, що 
включає вивчення як фахових, так і професійно 
орієнтованих, психолого-педагогічних і управ-
лінських дисциплін.  

4. Ефективність гуманітарно-технічного роз-
витку майбутнього фахівця, розвиток і реаліза-
ція його особистісного потенціалу пов’язані як з 
формуванням технологічних здібностей студен-
тів до самооцінки, самопрограмування, самоор-
ганізації, самоствердження, так і моніторингом 
особистісного і професійного розвитку, визначен-
ням шляхів адаптації, програмування. Мають бути 
сформовані такі умови, які б сприяли постійному 
самовдосконаленню та самореалізації майбутнього 
інженера, діагностиці його потенційних можливос-
тей, технологічних умінь та навичок.  

5. Педагогічна система підготовки студента 
до майбутньої професійної діяльності, розвитку 
і реалізації особистісного потенціалу має орієн-
туватися на зростання професійної мобільності 
та формування внутрішньої потреби у неперерв-
ній освіті і забезпеченні конкурентної спромож-
ності на сучасному ринку праці. 

6. Проектування педагогічної системи слід 
здійснювати виходячи з того, що освіта фахівця 
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є своєрідною проекцією майбутньої професійної 
діяльності на навчально-виховний процес і має 
метою підготовку творчих особистостей фахів-
ців-лідерів високої освіченості, гуманістичності, 
моралі й духовності. 

Висновки: 
1. Творча людина, фахівець, професіонал-

лідер стає вирішальною силою сучасного вироб-
ництва, тому що в сучасному розумінні прогре-
су робиться ставка на вільний мозок, гнучке 
мислення, фантазію, інтуїцію. І тому гуманісти-
чні і ділові розуміння змусять суспільство дума-
ти про створення умов, які стимулюватимуть 
максимальну віддачу людини у творчій сфері. 

2. Саме зміст особистості фахівця, розвиток 
його творчого особистісного потенціалу є дійс-
ною основою і гарантією майбутнього успіху 
суспільства.  

3. Перехід на нову парадигму мислення не 
простий, але дуже важливо, щоб була усвідомле-
на необхідність формування творчих моделей 
особистостей. У цьому зв’язку все актуальнішим 
виступає напрямок якісного відновлення підго-
товки національних інженерних кадрів, підгото-
вки особистостей майбутніх фахівців до вико-
нання тієї ролі, яку вони будуть відігравати в 
нашому суспільстві.  

4. Запропоновано теоретико-методологічну 
концепцію розвитку і реалізації особистісного 
потенціалу майбутнього фахівця. 

5. Дослідження, що тривають, не претенду-
ють на завершеність, але ставлять за свою мету 
визначення оптимальних умов реалізації запро-
понованої концепції.  

Література 
1. Андреев В.И. Проверь себя. Десять тестов оценки 

интеллигентности, конкурентоспособности и твор-
ческого потенциала личности. – М.: Народное обра-
зование, 1994. – 64 с. 

2. Ахмерова Н.М. Личностно-деятельностный подход 
к контекстному обучению социального педагога // 
Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 55-60. 

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб.: 
Питер, 2001. – 304 с.  

4. Зязюн І.А. Вузівська підготовка педагога до профі-
льного навчання учнів старших класів // Сучасні 
інформаційні технології та інноваційні методики у 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми // Збірник наукових праць / Редкол.: 
І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ; Вінниця: ДОВ 
“Вінниця”, 2004. – С. 3-11. 

5. Ігнатюк О.А. Професійно важливі якості особистості 
інженера-керівника // Теорія і практика управління 
соціальними системами // Щоквартальний науково-
практичний журнал. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – 
№ 2(3). – С. 75-84. 

6. Ігнатюк О.А. Творчі підходи до управлінської підго-
товки національної гуманітарно-технічної еліти // 
Щоквартальний науково-практичний журнал. – 
Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – № 2. – С. 75-84. 

7. Кремень В.Г. Сучасна філософія освіти і проблеми 
формування національної еліти // Проблеми та перс-

пективи формування національної гуманітарно-
технічної еліти: Збірник наукових праць / За ред. 
Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. –          
Вип. 3(7). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 352 с. 

8. Лозовой В.А. Самовоспитание личности: философс-
ко-социологический анализ. – Харьков: Основа, 
1991. – 207 с.  

9. Практикум по общей, экспериментальной и прикла-
дной психологии: Учебн. пособ. / В.Д.Балдин, 
В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др.; Под общ. ред. 
А.А.Крвылова, С.А.Маничева. – СПб.: Изд-во 
“Питер”, 2000. – 560 с. 

10. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 
2 т. – М.: Гуманит. изд. центр “ВЛАДОС”, 2000. – Т. 
2. – 248 с. 

11. Сисоєва С.О. Освіта і особистість у швидкозмінному 
світі // Педагогіка і психологія професійної освіти: 
результати досліджень і перспективи: Зб. наук. 
праць / За ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. – Київ, 
2003. – С. 39-50. 

12. Товажнянський Л.Л., Романовский О.Г., Понома-
рьов О.С. Формування і реалізація концепції підго-
товки національної гуманітарно-технічної еліти в 
Національному технічному університеті “Хар-
ківський політехнічний інститут”: Навч. посібн. – 
Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 160 с.  


