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Статтю присвячено проблемi формування особистостi майбутнього спецiалiста. 
У сучасному свт людина знаходиться в ситуацп постшного пошуку. Тому на вах рiвнях 
безперервног освти повинн створюватися умови для розвитку ттелекту i творчих якос-
тей особистостi, тдготовки гг до взаемодп з динамiчним свтом профестног пращ. Лю
дина як особисткть - це творець, перетворювач зовншнього i внутршнього свту. I ця гг 
яюсть розкриваеться не тыьки через категорп самооцтки та саморегуляцп, а й через ка-
тегорт творчог мотивацп. Становлення особистостi - це безперервне наповнення i зба-
гачення гг новим змктом. 
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Постановка проблеми. У вщкритому с в т , де майбутне не може бути чГтко 
прогнозовано, а теперГшне мае декшька потенщальних лшш розвитку, людина знахо
диться в ситуацп постшного вибору, пошуку оптимального рГшення вщповщно до умов 
життя i пращ. Тому на вах рГвнях безперервног освГти повинш створюватися умови для 
розвитку штелекту i творчих якостей особистосп, тдготовки i i до життя у вщкритому 
сустльствч, самостшно'г взаемодп з динамГчним свГтом професшно'г пращ. 

Актуальшсть дослщження. Дослщжуючи проблему оргашзацп шзнавально'г д ь 
яльност особистосп в умовах вузГвського навчання, аналГзуючи чинники та критерп 
ефективносп ще'г ддяльносп, було проаналГзовано психолого-педагопчш передумови 
розвитку особистосп та сощально-психологгчш аспекти оргашзацп шзнавально'г ддяль
носп особистосп. Основна увага концентрувалась навколо проблеми ефективносп на-
вчальног дГяльносп особистосп та методГв i форм активГзацГг навчально-шзнавально'г 
дГяльносп особистостГ. 

1снуе понад 50 визначень поняття "особистГсть". За теоретичною та практичною 
значущдстю вона належить до одше'г Гз фундаментальних проблем. Проектування й дд'а-
гностика особистостГ, визначення найефектившших шляхГв i i формування неможливГ 
без знання структури особистостГ й закономГрностей i i становлення та розвитку. 

Зазначимо, що особистГсть - це людина, яка живе i дде в певних сусшльно-
Гсторичних умовах, посГдае певне мГсце в сустльствч i характеризуеться свГдомГстю. В 
особистостГ концентруються особливосп суспГльства, основы його риси. Тому зрозумь 
ти життя особистостГ можна, тшьки розглядаючи i i у конкретних сусшльних умовах, в 
дГяльносп та стосунках з шшими людьми, аналГзуючи i i сощальний статус та мГсце в 
сусшльних вщносинах. 

Анал1з л1тературних джерел. У вГтчизняшй психологи найвГдомГшГ дослщжен-
ня в галузГ особистостГ пов'язанГ з теоретичними працями школи Л.С.Виготського. Ве
ликий розвиток у розроблення ще'г проблеми зробили росшсью та украшсма вченГ 
Г.С.Костюк, О.М. Леонтьев, Л.1. Божович, А.В. Петровський, О.Г. Асмолов, зарубГжш 
психологи Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г.Олпорт. 

Для психологи головним орГентиром у дослГдженнГ особистостГ е стосунки осо
бистостГ з групою (не просто особистГсть у груш, а саме результат вщ взаемин особис
тостГ з конкретною групою). 
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Виклад основного матер1алу. Головною ознакою творчог особистостГ вважа-

ються i i творчГ якосп, тобто шдивщуально-психолопчнГ особливостГ людини, якГ вщ-
повГдають вимогам творчог дГяльностГ i е умовою i i успГшного виконання. Тому про
блема цшсного педагогичного впливу, який би забезпечував штегращю психолого-
педагогГчних умов навчання з внутрГшньою „творчою" структурою особистостГ е над-
звичайно складною для реалгзацп у систем' масового навчання. 

Про ступшь здатностГ студентГв до творчосп можна зробити висновок, зокрема, 
за такими критерГями: застосування принципово нових тдходд'в до вирГшення навчаль-
них проблем; комплексне i варГантне використання в навчальнш практичнГй дГяльностГ 
всГег сукупностГ теоретичних знань i практичних навичок; бачення новог проблеми у на 
вигляд знайомш ситуацп, знаходження варГативних шляхГв i i вирГшення; застосування 
науково-доказового вибору дш у конкретнш навчальнГй ситуацп; проведення система
тичного самоаналГзу власног дГяльностГ, науково-дослщницько'г роботи Гз творчого уза-
гальнення власного досвщу, досвГду Гнших; прояв гнучкосп при виборГ оптимального 
управлГнського рГшення у нестандартних (особливо конфлГктних) ситуащях. 

Важливо, щоб навчальний процес будувався як творчий, в результат! якого ви-
никае нове творче досягнення, що не мютиться у вихщних умовах, щоб вш був спрямо-
ваний на розвиток творчого мислення. У дГяльностГ, спрямованш на творчий розвиток 
студента, викладач мае враховувати, що в дГяльностГ окремГ здд'бносп виявляються не 
Гзольовано, а у взаемодп i вГдносно мети як щось цшсне; мГра штеграцп здд'бностей в 
систем' конкретног дГяльностГ може мати шдивщуальне забарвлення, оскГльки з одшею 
i тГею ж продуктивнютю окремих функцГй у рГзних осГб результативнГсть гх дГяльностГ 
буде вщрГзнятися; кожний ГндивГд характеризуеться ще й показником штеграцп окре
мих здГбностей вГдносно рГзних видГв дГяльностГ. 

Важливою е думка, що творчють — це похщна Гнтелекту, заломлена через моти-
вацГйну структуру, яка або гальмуе, або стимулюе i i прояв (Д.Б. Богоявленська). 

Числены емшричш д а т свщчать про вплив позитивног мотивацГг на успГшнГсть 
дГяльностГ, i i ефективнють. ЕфективнГсть розвитку творчих можливостей учшв (студен
тГв) в процесГ навчання значною мГрою залежить вГд врахування при створены творчог 
ситуацп основних закономГрностей i етапГв творчого процесу. 

Гумашстична психологГя визнае предметом дослщження унГкальну особистГсть, 
вбачаючи в нш активну, свГдому Гстоту, яка вщповщае за свое життя i прагне до втшен-
ня моральних щеалГв. ОсобистГсть потребуе зв'язкГв з шшими людьми, вГдчувае необ-
хГднГсть постшного самовдосконалення, шукае сенс життя. 

Маслоу джерелом психГчного розвитку особистостГ вважае i i прагнення до само-
актуалГзацп - вершини в Герархп потреб людини, яку складають також потреби в повазГ 
i самоповазГ, в любовГ з боку оточуючих i належностГ до спГльностГ, потреби в безпещ 
(захист вГд страху i тривоги) i фГзГологГчнГ потреби (спрага, голод, продовження роду 
тощо). З ними щшьно пов'язаш пГзнавальнГ ("знати i розумГти") та естетичнГ потреби 
("сприймати прекрасне"), але вони не входять до Герархп, е вторинними стосовно i i 
складниюв. 

Потреба в самоактуалГзацп виявляеться лише тодГ, коли задоволеш потреби, що 
перебувають на нижчих щаблях Герархп. За Маслоу, навгть тодГ, коли в людини задово-
ленГ всГ потреби, вона все ж вГдчувае неспокш доти, доки не дд'е так, як думае i як здат-
на дГяти. 

КонцепцГя особистог ефективностГ е найбшьш важливою для дГяльних людей. 
Усвщомлення самоефективностГ ГндивГда - судження про здатшсть людини досягти пе-
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вного рГвня виконання завдань. Джерела шформацп про ефективнють: опосередкова-
ний досвщ, вербальне переконання, фГзюлоггчний стан. 

Актуальною перспективою професГйного формування творчог особистостГ е його 
самореалгзацгя та розвиток кар'ерних нахилГв. Професшна кар'ера спецГалГста об'еднуе 
його усшхи на роботГ з етапами особист'сного розвитку, включаючи всГ сфери життя. У 
вГтчизнянш психологи донедавна поняття "кар'ера" практично не використовувалося i 
мало дослГджувалося. ЧастГше для позначення пов'язаних з ним явищ уживалися таю 
термши, як "професшний життевий шлях", "професГйна дГяльнГсть", "професГйне само-
визначення". 

У сощальнш психологи та психологи професшно'г дГяльностГ поняття „кар'ера" 
розглядаеться як сощальна динамГка розвитку особистостГ та i i поведшкових проявГв, 
що пов'язаш з досвщом та активнютю у сферГ працГ протягом людського життя [6, с. 9]. 

КритерГями вдалог кар'ери е задоволення життевою ситуацГею (суб'ективний 
критерГй) i сощальний успГх (об'ективний критерГй). Об'ективна сторона кар'ери - це 
послщовнють професшних позицГй, якГ посГдае ГндивГдуум, а суб'ективна - це те, як 
людина сприймае власну кар'еру, який спосГб i i професГйного життя i власног ролГ у 
соцГумГ. НайважливГшою детермГнантою професшно'г кар'ери людини е i i уявлення про 
свою особистГсть - так звана професГйна "Я-концепцд'я", яку кожна людина втшюе у ба-
гатоаспектних кар'ерних вирГшеннях. Професшш переваги i тип кар'ери е досить зна-
чущими в дослщженш професшно'г конкурентоспроможностГ спецГалГста. 

Кар'ернГ орГентацп виникають у процесГ сощалГзацп в результат' нагромадження 
досвщу розвитку кар'ери, вони стшю i можуть залишатися стабшьними протягом дов-
гого часу. Кар'ера у систем' конкурентоспроможностГ спецГалГста е складним об'ектом 
наукового аналГзу, який належить до комплексних, мГждисциплшних категорш i потре-
буе використання рГзних пщходд'в, особливо соцГально-психологГчного. 

Дослщником А. Сгоршиним видГлено чотири види типових кар'ер, а саме: 
а) "роздорГжжя" - характернГ для молодих спецГалГстГв, яким необхГдно зробити 

вибГр мГж гарантГею мГсця роботи i особистою свободою. Це вибГр сенсу роботи, жит-
тевого кредо, напряму дГй. 

б) "змГя" - поеднання кар'ери спецГалГста у свогй справГ i лГнГйного керГвника, 
причому потенцд'йно висококвалГфГкованГ професГонали не затримуються на однш по-
садГ бГльше 2-3 рок'в; 

в) "драбина" - кожну посаду на шляху просування пращвник посГдае приблизно 
однаковий час; 

г) "трамплГн" - стрибок у пенсшний стан i консультацГйну дГяльнГсть; послГдовне 
проходження сходин тут необов'язкове [1, c. 125]. 

Найважчим перюдом становлення професГйног конкурентоспроможностГ е ран-
нГй перГод особистГсног зрГлостГ. У перюд ранньог професГйног зрГлостГ, що пов'язаний з 
перюдом особистюно'г зрГлостГ, вщбуваеться становлення професГйног конкурентосп
роможностГ. Можна виокремити традицд'йнГ рГвнГ професшно'г зрГлостГ: раннГй -
пов'язаний з вибором професп; середнГй - пов'язаний з професшною кар'ерою i форму-
ванням професГйног конкурентоспроможностГ; пГзнГй рГвень характеризуеться вищими 
досягненнями, творчою зршстю. У професГйному сценарГг всГх тишв i рГвнГв професГй-
ног конкурентоспроможностГ вщбуваеться не тшьки успГх у кар'ерному зростанш, але й 
особистюш кризи, що пов'язанГ Гз зниженням рГвня конкурентоспроможностГ. 

Наявна система тдготовки спецГалГста зорГентована головним чином на оволо-
дГння ним певною системою теоретичних знань, спещальних умГнь i технГк. Проте ус-
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пгх професшно'г дГяльностГ залежить великою мГрою вГд його особист'сних характерис
тик: системи цшностей, психолопчно'г культури, самосвГдомостГ, сощально-
перцептивного штелекту особистостГ. Тому поряд Гз свГтоглядною та професГйною шд-
готовкою майбутшх фахГвцГв особливого значення набувае особистгсна пГдготовка, ме
тою яког е формування професГйно значущих якостей особистостГ, i i гуманютично'г 
спрямованостГ, психологгчног культури, здатностГ до професшно'г щентифшацп [4, 
с.242-248]. 

Питання необхГдностГ особистГсного шдходу у психологи та педагоггщ неодно
разово порушувались у працях В.О.Сухомлинського, 1.С. Кона, А.В. Петровського, 
1.Д. Беха та Гн. 

ОсобистГсний шдхщ все бГльш наполегливо утверджуеться як ключовий психоло-
го-педагоггчний принцип оргашзацп навчально-виховного процесу. Однак рГвень його 
науково-методичного обгрунтування не задовольняе педагоггв i психологгв [5, с. 58-59]. 

Особистгсно орГентована освГта реалГзуеться через дГяльнГсть, метою яког е са-
морозвиток суб'ектГв навчального процесу, розкриття гхнього внутрГшнього творчого 
потенцГалу. Змша змГсту освГти на сьогоднГшньому еташ розвитку вищог школи веде до 
змши i i технологГй, надае гй особистюно'г спрямованостГ. 

Важливу роль у процесГ самопГзнання та розумГннГ людьми один одного вадграе 
механГзм рефлексп. У сощально-психологгчному витлумаченнГ рефлексГя - це усвщом-
лення ГндивГдом того, як його сприймають й оцшюють сшврозмовники, як вГн розумГе 
шших шляхом роздумГв над собою, а також самопГзнання внутрГшшх актГв i психГчних 
станГв [4, с. 340]. 

На думку 1.С. Кона, це не просте знання або розумшня шшого, а знання того, як 
шший розумГе свого партнера, своерщний подвоений процес дзеркального вщображен-
ня один одного, глибоке, послщовне взаемовщображення, змГстом якого е вГдтворення 
внутрГшнього свГту партнера по взаемодп, причому у цьому внутрГшньому свГтГ у свою 
чергу вщображаеться внутрГшнГй свГт Гншого [3]. 

ЗдатнГсть до рефлексп формуеться у суб'екта поступово, i розвинена вона у рГз
них людей неоднаково. Важливу роль при цьому ввдграе ступшь розвитку уяви. О.О. 
Бодальов аналГзуе багаторГвневГсть розвитку рефлексп. На першому рГвш уява мае па-
сивний характер. Людина не бачить статв, намГрГв, думок шшо'г людини. На другому 
рГвш спостерГгаеться невпорядкована, епГзодична дГяльнГсть уяви. Третш рГвень харак-
теризуеться виявом здатностГ до вГдтворення в думщ особливостей переживання шшо'г 
людини не тшьки в окремих ситуацГях, а й упродовж усього процесу взаемодп. Сутте-
вим для цього рГвня е мимовшьне й постГйне спостереження за станом шшо'г людини, 
однак оцшювання може бути не завжди адекватним [2]. Велике значення для форму
вання третього рГвня рефлексГг мае штугцд'я як здатнГсть бачення особливостей шшо'г 
людини через безпосередне споглядання, без логгчног аргументацГг. ЗдатнГсть штугтив-
но визначити стан людини, штерпретувати i i як особистГсть розвиваеться через нагро-
мадження досвГду сшлкування з Гншими людьми, аналГзування та узагальнення цього 
досвщу. 

Особистгсна рефлексГя передбачае самоаналГз, дослГдження людиною свого внут
рГшнього свГту й поведшки у зв'язку з переживаннями шших людей, учасниюв соцГаль-
ног взаемодп. В результат' такого дослГдницького процесу людина постае перед собою в 
новому свГтп, оскшьки спГввГднесення свогх почуттГв i переживань з почуттями i пере
живаннями Гншог людини, аналГз i розумГння своег поведшки дозволяе гй побачити конф-
лГктну ситуацГю й себе нГбито збоку, сприяе бГльш адекватнГй оцГнцГ власног поведГнки. 
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ПрофесГйна щентифГкащя - це необхщна умова професшно'г самосвГдомосп 

особистостГ. Вона передбачае прийняття провГдних професшних ролей, цГнностей та 
норм, котрГ спонукають особистГсть до ефективног практичног дГяльностГ [4, c. 244]. 

Розглядаючи значення слГв "ефект", "ефективний" та "ефективнГсть" у переклад' 
з латинськог та англшсько'г мов, можна помГтити постГйну вказГвку на звязок результа
ту з тими дд'ями, якГ до нього призвели. 

Зокрема, щ слова, поряд з гх перекладом як "результат", "результативний", "ре-
зультатившсть", пояснюються за допомогою таких аналопв в укра'шсьюй мовГ як "дгя", 
"дГйовий", "наслГдок будь-яких причин, сил, дш" вГдповГдно. Це яскраво свщчить про 
те, що "ефективнГсть" у першу чергу е яюсною категорГю, сутнГстю яког е вГдображення 
причинно-наслщкових зв'язкГв. 

ЗмГст категорп "ефективнГсть" виявляеться у двох аспектах: юльюсному та яюс-
ному. У першому випадку цд'лком правомГрно описувати ефективнГсть сусшльно-
економГчног системи показниками рГвня економГчного розвитку (ВВП на душу насе-
лення, виробництво основних видГв продукцп на душу населення) та економГчного зро-
стання (зростання реального ВВП в абсолютному i вГдносному, фГзичному i вартГсному 
вимГрах). У другому випадку яюсний змГст ефективностГ передбачае зясування та тео-
ретичний аналГз тих дГй, дГйових осГб, сил або шституцд'й, якГ забезпечують досягнення 
найкращого результату. Зокрема, сюди можна вщнести аналГз освГтньог галузГ, системи 
тдготовки кадрГв. 

Пошук комплексного показника ефективностГ сустльно-економГчно'г системи, а 
також визначення одного головного чинника економГчного зростання е недощльним 
через залежшсть даних явищ вГд щло'г низки обставин (зокрема, конкретног економГчног 
ситуацп, поглядГв авторГв концепцГй даних явищ). 

У вищд'й школГ ефективна технолопя навчання - це системний комплекс психо-
лого-педагоггчних процедур, послГдовнГсть операцш та дГй, що складають у сукупност' 
цГлГсну дидактичну систему, реалГзащя яког у педагоггчнГй практицГ забезпечуе досяг
нення конкретних цд'лей навчання та виховання. Головними дГючими компонентами 
навчального процесу е викладач, змГстовна навчальна шформащя i той, кого навчають. 
Невщ'емним компонентом будь-яког технологи е також шформащйно-предметний 
комплекс, який створюють засоби, що мютять наукову шформащю зггдно Гз цГлями на
вчання, сприяють передаванню i i тим, кого навчають, а також розвитковГ необхщних 
умшь та навичок навчання. 

ЕфективнГсть навчання - це така його характеристика, що допомагае оцшювати 
результати виконання дГяльностГ за ступенем гхнього наближення до заданог мети. З 
урахуванням цього треба заздалепдь визначити той рГвень засвоення, який виступати-
ме як мета навчання на даному еташ. 

Можна визначити таю рГвш засвоення знань: розшзнавання; запам'ятовування; 
розумшня; перероблення та засвоення; умшня; перенесення знань у дГяльнГсть; оцшю-
вання та коригування. 

Висновки. Можна сформулювати так' критерп ефективностГ навчальног дГяль
ностГ тих, кого навчають, як суб'ектгв навчання: оволодшня мегазнанням; умГння само-
стГйно розробляти способи навчальног дГяльностГ; умшня будувати цшсний образ об'е-
кта, що вивчаеться; особистГсно-сенсове ставлення учшв до навчального матерГалу. 

Оволодшня не тшьки знаннями, але й мегазнанням, тобто знанням про знання 
(заходи та засоби засвоення навчального матерГалу, перероблення шформацп у рГзних 
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формах i i репрезентацп), сприяе не тшьки засвоенню навчального матерГалу, а й оволо-
дшню методами самоконтролю i самокорегування. 

Людина як особистГсть - це творець, перетворювач зовшшнього i внутрГшнього 
свГту. I ця i i якГсть розкриваеться не тшьки через категорп самооцшювання та саморе-
гуляцГг, а й через категорГю творчог мотивацп. 

Становлення особистостГ - це безперервне наповнення i збагачення i i новим змь 
стом. Розвиток творчих потенцш - це реалГзацгя як того, що закладено у сусшльних 
умовах дГяльностГ, так i тих конкретних цглей особистостГ, якГ визначаються i i внутрГш-
нГм кредо: уявленням про сутнють своег життедГяльностГ. ОсобистостГ притаманне пра-
гнення до самоактуалГзацп, до самореалГзацп свогх здГбностей. ТворчГсть е вищою фо
рмою мотивацп поведГнки. 
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УДК 378:37.032 

Л.О. Рябченко 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Статья посвящена проблеме формирования личности будущего специалиста. В со
временном мире человек находится в ситуации постоянного поиска. Поэтому на всех уро
внях непрерывного образования должны создаваться условия для развития интеллекта и 
творческих качеств личности, подготовки ее к взаимодействию с динамичным миром 
профессионального труда. Человек как личность - это творец, преобразователь внутрен
него и внешнего мира. И это его качество раскрывается не только через категории само
оценки и саморегуляции, но и через категорию творческой мотивации. Становление лично
сти - это непрерывное наполнение и обогащение ее новым содержанием. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, творчество, эффективность, ли
чность, профессиональная деятельность, личностный подход. 
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L. Riabchenko 
T H E WAYS OF D E V E L O P M E N T FUTURE SPECIALIST'S PERSONALITY 

Learning the problem of individuals cognitive activity in the conditions of university edu¬
cation, analyzing this activity factors and performance criteria, psychological and pedagogical 
preconditions for the development of personality and social psychological aspects of learning of 
the individuals were analyzed. The main attention was focused on the problem of training activi¬
ties effectiveness and individual methods and forms of person teaching and learning intensifica¬
tion. The article is devoted to the problems offuture specialist's personality forming. In the mod
ern world person is in the situation ofpermanent search. That is why on the all levels of continu
ous education the conditions for intellect development and personality's creative qualities deve l-
opment, for her training for interaction with dynamic world ofprofessional activity must be creat¬
ed. We can formulate the following performance criteria for students learning activities as sub¬
jects of study: mega knowledge mastering, the ability to develop their own ways of learning ac¬
tivities, the ability to build a complete image of the object, trainees individual-semantic relation to 
educational material. Mastering not only knowledge but also mega knowledge, i.e. knowledge 
about knowledge ( means and measures of learning, processing information in different forms of 
its representation ), develops not only learning activities but mastering techniques of self-control 
and self-adjustability as well. The development of creative potential is either an implementation 
things laid down in social conditions, or those specific goals of the individual, which are deter¬
mined by the national credo: understanding of the essence of his life. Person is characterized by 
his or her desire for self-actualization, the fulfillment of abilities. Creativity serves as the highest 
form of motivations. A man as a person is a creator, converter of internal and external world. And 
this quality is revealed not only in the categories of self-esteem and self-regulation, but also 
through the category of creative motivation. Formation of the person is her or his continuous fill¬
ing and enriching with the new content. 

Keywords: сognitive activity, creativity, effectivity, person, professional activity, personal 
approach. 
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