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В статье рассмотрены подходы к содержанию и условия формирования профессионально важных ка-
честв будущего специалиста. Определено их значение в подготовке конкурентоспособных специалистов.
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The article considers the approaches to the content and conditions of formation of professionally important 
qualities of future specialists is determined by their importance in the training of competitive specialists.
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Дослідження проблем підготовки фахівців для сучасного ринку праці мають важливе 
значення для теоретичного обґрунтування концептуальних підходів до визначення змісту, ін-
новаційних технологій і методик навчання у професійно-технічних навчальних закладах. На-
бутий досвід необхідно творчо використовувати для виявлення закономірностей формування 
особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця, пошуку організаційно-педагогіч-
них умов його соціальної та професійної самореалізації.

Здійснений нами аналіз наукових досліджень щодо проблеми підготовки висококваліфі-
кованих фахівців підтверджує, що найбільше уваги було приділено переліку ключових компе-
тенцій, які мають бути результатом навчального процесу (Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, 
І. Зимня), а також перебудові освітнього процесу (Н. Лизь, Л. Паращенко, А. Хуторський).

У сучасному науковому уявленні вироблено новий підхід до визначення професіоналіз-
му. Він розглядається як цілісний суб’єкт, активний, вільний та відповідальний у проектуван-
ні, утворенні та творчому перетворенні власної діяльності. Основними особливостями діяль-
ності фахівця на сучасному етапі є комплексність та цілісність, творчий характер, поєднання 
колективної діяльності та індивідуальної творчості.

Властивість (якість) особистості формується та розвивається як результат складної взає-
модії її внутрішнього світу та зовнішніх умов і впливів, а також є результатом цілісного роз-
витку у взаємодії з зовнішніми умовами. «Щоб зрозуміти основи, на яких формуються ті чи 
інші властивості особистості, – стверджує Б. Ломов, – потрібно розглянути її життя у сус-
пільстві, її рух у системі суспільних відносин» [4]. Приналежність людини до певних соціаль-
них, культурних, національних, професійних груп визначають як процес формування тих чи 
інших властивостей особистості, у т. ч. моральних.

Для успішного виконання професійної діяльності людина повинна володіти певними 
характеристиками. У науці вони отримали назву професійні якості. Так, В. Шадриков [3] по-
дає два тлумачення професійних якостей. По-перше, під професійними якостями він розуміє  
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«індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на ефективність діяльності та на 
успішність засвоєння цієї діяльності». Розвиток професійних якостей та їхніх систем по-
стає головним завданням психологічної системи діяльності. По-друге, професійні якості – це 
окремі динамічні риси особистості, її психічні, психомоторні властивості (виражені рівнем  
розвитку відповідних психічних і психомоторних процесів), а також фізичні якості, що відпо-
відають вимогам певної професії та сприяють успішному оволодінню цією професією.

Так, А. Карпов [3] тлумачить професійні якості, як індивідуальні властивості суб’єкта 
діяльності, що є необхідними й достатніми для її реалізації на нормативно заданому рівні. На 
думку вченого, вони значущо та позитивно корелюють хоч би з одним (декількома) основни-
ми результативними параметрами – якістю, продуктивністю, надійністю.

Натомість А. Маркова [5] вважає, що професійні якості, з одного боку, є передумовою 
професійної діяльності, а з іншого – вдосконалюються, шліфуються в ході діяльності, будучи 
її новоутворенням.

Термін «професійно важливі якості» трактується у науковій літературі неоднозначно, 
оскільки успішність діяльності фахівця визначається не лише рівнем професійних знань, 
умінь та навичок, але й ступенем сформованості професійно-особистісних якостей фахів-
ця. Ними називають ті якості особистості, що «покликані забезпечити її успішний трудовий 
старт та високі виробничі показники» [4].

Так, В. Шадриков виділяє одну з головних складових навчання – формування і розвиток 
професійно важливих якостей, а саме «індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що вплива-
ють на ефективність діяльності та успішність її засвоєння» [3].

Головним завданням професійно-технічного навчання, на думку Н. Ничкало, є підго-
товка «кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем професійних знань, 
умінь, навичок та мобільності, що відповідають вимогам науково-технічного прогресу і рин-
ковим відносинам в економіці; виховання соціально активних членів суспільства, формуван-
ня в них наукового світосприйняття, творчого мислення, кращих людських якостей, націо-
нальної свідомості» [6].

Перенесення центру ваги освітнього процесу в Україні на особистість, виявлення та 
певний розвиток її здібностей, інтелектуального потенціалу має відображати соціально- 
економічні потреби суспільства та сприяти обґрунтованій реанімації особистих очікувань, 
оскільки цілі особистості і суспільства взаємопов’язані та взаємозумовлені. Майбутній фахі-
вець повинен володіти комплексом морально-естетичних якостей: гуманізмом, високою куль-
турою, ввічливістю, чесністю, вимогливістю тощо. Розвиток професійно важливих якостей у 
поєднанні зі стійкою системою моральних цінностей слугує основою формування компонен-
тів необхідних для вивчення будь-якої спеціальності.

З позиції акмеології І. І. Драч та І. М. Драч пропонують розглядати навчання в якості особ-
ливого виду освітнього процесу, за допомогою якого здійснюється повноцінний розвиток сту-
дентів. У них формуються потрібні якості, а також виникає потреба у професійному самовдос-
коналенні та творчій самореалізації на шляху саморуху до вершин професіоналізму. Необхідно 
назвати такі важливі умови для вдалого формування важливих якостей майбутніх фахівців.

1. Спрямованість – складне особистісне утворення, що є потрібнісно-мотиваційною 
сферою людини.

2. Моральна стійкість особистості, що дозволяє зберегти психічне здоров’я в умовах 
несприятливого соціуму.

3. Креативність (готовність до творчості), що проявляється в інтелектуально-творчій іні-
ціативі, широті асоціацій, гнучкості та оригінальності мислення, динамізмі психічних процесів.

4. Готовність до продовження освіти, що містить: переконання у правильному виборі 
діяльності; мотивації, що характеризують позитивне ставлення до обраної професії та об’єкта 
майбутньої діяльності на рівні стійких інтересів і нахилів наявності знань про обрану діяль-
ність, а також первісних умінь для творчого вирішення завдань тощо [2].
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Вольові якості є важливими для успішної професійної діяльності майбутнього спеціа-
ліста. До них належить витримка (володіння собою), наполегливість, терпимість, вимогли-
вість, рішучість, сміливість тощо.

Інтелектуальні якості підкріплюють професійні вміння фахівця, допомагають йому зна-
ходити правильні рішення у діяльності, зумовлюють ефективність творчості, пошуку нових, 
неординарних способів вирішення проблем. Серед цих якостей – чіткість і логіка мислення, 
його критичність, творча уява, винахідливість, дотепність. Особливу роль у майбутній про-
фесійній діяльності відіграє оперативність мислення, що характеризує здатність особистос-
ті швидко знаходити оптимальне розв’язання професійних завдань. Освіта повинна сприяти 
формуванню самостійного мислення, посиленню індивідуального підходу до розвитку твор-
чих здібностей, покращенню професійної підготовки спеціалістів, здатних працювати в умо-
вах ринкової економіки. Від цього залежить, чи зможуть майбутні спеціалісти поєднувати 
сучасні знання і професіоналізм із соціальною активністю та високою моральністю.

Згідно зі здійсненим аналізом, до професійно важливих якостей фахівців можна 
зарахувати:

•• професійну самостійність – здатність виконувати вимоги, що висуваються спеціальніс-
тю, вміння самостійно планувати, виконувати та контролювати власну діяльність, ініціативність;

•• логічність та оперативність мислення – здатність швидко знаходити оптимальне ви-
рішення професійних завдань;

•• креативність виявляється в гнучкості й оригінальності мислення, творчій ініціативі, 
винахідливості у професійній діяльності;

•• професійну мобільність – здатність до прийняття швидких раціональних рішень, го-
товність до зміни професійних завдань і ситуацій;

•• комунікативність – спрямованість на спілкування, зацікавленість щодо людей, реф-
лексії, толерантності;

•• відповідальність – серйозне ставлення до власних вчинків;
•• самопізнання та самовдосконалення, як особистості та професіонала;
•• індивідуальність – здатність до більш повного особистісного самовираження та на-

явність індивідуально неповторних особливостей;
•• здоров’я – основа збереження й розвиток психічних та фізіологічних функцій, опти-

мальної працездатності й соціальної активності.
Необхідною умовою визначення системи професійно важливих якостей майбутнього 

фахівця є його відповідність кваліфікаційним вимогам. Основними особливостями діяльнос-
ті спеціаліста на сучасному етапі є комплексність та цілісність, творчий характер, поєднання 
колективної діяльності та індивідуальної творчості [1].

Сучасна державна політика у галузі професійно-технічної освіти спрямована на забез-
печення потреб держави і суспільства у робітниках найвищої кваліфікації, професійний рі-
вень яких відповідає світовим стандартам.

Спрямованість підготовки майбутнього робітника має мати професійний зміст, тому 
учня орієнтують на такі пріоритети, як щонайкраще засвоєння майбутньої професії, опану-
вання професійної майстерності тощо [6].

Для учня – майбутнього фахівця основною діяльністю є його навчання, що розглядаєть-
ся ним, як засіб отримання спеціальності. Це означає, що професійно важливі якості повин-
ні впливати на успішність його навчальної діяльності. У навчально-виробничій діяльності 
учень оволодіває якостями, що допоможуть стати фахівцем високого класу і, як результат, 
досягти високого рівня самореалізації в житті. Другим критерієм професійної важливос-
ті певної якості особистості майбутнього фахівця можна вважати її вплив на успішність у  
навчальній діяльності і на можливість більш повної реалізації себе, як особистості.

Якості особистості, як стійкі психічні утворення, формуються не зовнішніми умовами і 
впливами, а опосередкованою взаємодією особи з ними, тобто у процесі діяльності.
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Зміст освіти повинен стати орієнтованим на розвиток професійних здібностей учнів, рі-
вень яких буде визначати професіоналізм працівника. Постійне ефективне стимулювання ін-
телектуального розвитку, потреби в актуальній, цілеспрямованій самостійності, формування 
відповідних психологічних якостей, необхідні людині в умовах інформаційного суспільства.

Реалізація цілісної професійно-технічної освіти передбачає забезпечення учнів не прос-
то набором конкретно визначених знань, що можуть бути використані у практичній діяль-
ності, а такими знаннями, що утворюють методичну базу для вироблення власних уявлень 
та позицій, постійного самовдосконалення, здатності до динамічного аналізу та мобільної 
інтеграції в оточуюче середовище. Професійна участь людини в суспільнокорисній діяльнос-
ті, до якої її готує освіта, неможлива без наявності громадянської позиції, розвиненої право-
свідомості, готовності дотримуватись прийнятих у суспільстві норм тощо.

Отже, якість професійної підготовки – це сукупність властивостей суб’єкта діяльності, 
що визначає його професійний рівень компетентності, дозволяє демонструвати певну соціаль-
ну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці, виявляє готовність до діяль-
ності, адекватної здібностям та кваліфікації у системі соціо-професійних відносин і здатність 
нести особисту соціальну та юридичну відповідальність за прийняті рішення.

Таким чином, професійно важливими якостями конкурентоспроможного фахівця вважає-
мо такі якості, які сучасне суспільство висуває до представників певної професії, впливають 
на успішність учня у навчальній діяльності, надають можливість більш повно реалізувати 
себе, а розвиток яких, забезпечує високу якість професійної діяльності.

Формування цілісної системи професійно важливих якостей є визначальним моментом 
професійного становлення особистості, оскільки визначаються можливості людини у профе-
сійній діяльності та придатність до неї.
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