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У сучасній економічній ситуації, що на сьогодні склалися в національній економіці, 

професіоналам щоб бути конкурентноспроможними на ринку праці необхідно постійно 

вдосконалювати свій професійний рівень, комунікативні навички та систематично додатково 

навчатися за суміжними спеціальностями. Сьогодні  вже високим професійним рівнем не 

вважається здатність фахівця виконувати набір функцій, якій не буде змінюватися протягом 

багатьох років, та якій є результатом простого сумування знань, отриманих у навчальному 

закладі. 

До процесу професійного становлення навчальний заклад долучається на другому етапі 

професійного розвитку особистості – на етапі підготовці, коли вже обрано необхідний 

напрям навчання. Проте традиційна система навчання досі забезпечує в основному лише 

засвоєння студентами великого обсягу знань. 

 Але ж етап професійної підготовки потрібний для того, щоб у першу чергу, 

підготувати майбутнього фахівця до дій за умов невизначеності та одночасно 

інформаційного перенавантаження, де потрібно вміння творчо використовувати отримані 

знання та діяти ефективно и швидко, приймати відповідальність на себе, вміти знаходити 

потрібну інформацію, мати навички чітко висловлювати свої думки та продуктивно 

спілкуватися, вдало самоорганізовуватись та постійно навчатися.  Такі вміння не 

формуються самі по собі та їх неможливо отримати у процесі звичайного опанування 

загальноосвітніх або ж професійних предметів.  

 Тому стає актуальною потреба у впровадженні в процес навчання особистості таких 

принципів та методів, які сприятимуть формуванню індивідуальних професійно-необхідних 

рис особистості та стратегій професійного розвитку, вмінню самостійно регулювати 

особистісну професійну діяльність, досягаючи при цьому бажаного результату [1,2].  

На необхідність запровадження інноваційних підходів щодо професійного становлення 

і розвитку особистості фахівця, які передбачають удосконалення організаційно-педагогічних 

способів розгортання освіти, вказують багато вчених, а саме Л.М. Карамушка, О.Г. Молл, 

Н.І. Пов’якель, В.М. Шепель та ін.  

На нашу думку, зазначеним потребам сучасного професійного простору  відповідає 

компетентнісний підхід в освіті з його увагою до розвитку у студентів вмінь вирішувати 

нестандартні завдання, акцентуванні не на кількості знань, а на розвитку особистісних 

можливостей, формуванню у студентів навичок самонавчання в процесі їх подальшого 

професійного розвитку. 

Як відмічає Л.С. Виготський, основною ланкою освітнього процесу, якій орієнтований 

на формування ключових компетенції стає досвід діяльності особистості, де освіта це 

постійна перебудова суб’єктивного досвіду та досвіду культури. Таким чином, можливо 

казати про таку інтегративну компетенцію як здатність до діяльності, яка складається з таких 

аспектів як готовність до формування цілей різного рівня, готовність до оцінки, готовність 

до дій та готовність до рефлексії. Також розвиток повинен затонути таки навички як 

здатність ефективно оброблювати велику кількість інформації, розвинуту комунікативну 

компетентність, вміння працювати зі знаковими системами  та інші [3]. 

Враховуючи таку увагу до суб’єктивних якостей особистості у компетентнісному 

підході в процесі навчання, особливу роль в процесі професійного становлення особистості 

індивідуальних рис людини, на яку вказують деякі автори (А.О.Деркач, Н.В.Кузьміна, 

Г.О.Балл, В.В.Рибалка, В.О.Якунін та ін.), та те, що за сучасних виробничих відносин 

фахівець повинен бути готовим функціонувати в умовах підвищеної відповідальності та 



свободи діяльності, стає необхідним приділяти більше уваги розкриттю механізмів розвитку 

внутрішніх якостей фахівця, зокрема, розвитку його довільної саморегуляції діяльності.  

«У процесі діяльності, - відмічає О.Г.Ковальов, - властивості особливим чином 

пов’язуються одна з одною у відповідності з вимогами діяльності та утворюють складні 

структури, до яких ми відносимо темперамент (система природних властивостей), 

спрямованість (система потреб, інтересів та ідеалів), здібності (ансамбль інтелектуальних, 

вольових та емоційних властивостей), характер (синтез відносин та способу поведінки)» [2]. 

Ці складні структури «...є вищими рівнями структури регуляції діяльності та поведінки у 

відповідності з вимогами ситуації та предмету праці» [2]. 

Якщо розглядати структурно-функціональну модель усвідомленого саморегулювання 

діяльності людини, яка була створена на основі досліджень найпростішої сенсомоторної, 

операторської, а потім й інших видів професійної діяльності О.А.Конопкіним, можливо 

побачити що явище саморегуляції було розглянуте як система: виявлені принципові 

закономірності побудови та реалізації, виділені складові компоненти, їхні функції та 

процесні взаємозв’язки. За О.А.Конопкіним, функціональна структура процесу саморегуляції 

містить у собі такі елементи: прийнята суб’єктом мета діяльності, суб’єктивна модель 

значущих (істотних) умов діяльності, програма власне виконавських дій, система критеріїв 

успішності діяльності, інформація про результати, які реально отримані [4]. 

Серед механізмів саморегуляції, які найчастіше згадують науковці, можна виділити 

формування цілей, самооцінку, рівень притязань, самоконтроль, рефлексію 

(К.О.Абульханова-Славська, Е.В.Бодрова, Б.В.Зейгарник, М.І.Боришевський, І.М.Галян, 

О.А.Конопкін, Ю.А.Миславський, В.І.Моросанова, Н.І.Пов’якель та інш.) 

Базові структурні компоненти механізму саморегуляції, на думку М.Й.Боришевського, 

такі:  

- самооцінка – як результат операцій мислення (порівняння, аналіз, синтез), в якому 

постійно присутній емоційний компонент (суб’єктивне переживання); 

- домагання особистості – як функція корегування цілей; 

- соціально-психологічне очікування (очікувальна оцінка) – як функція посередника 

між самосвідомістю особистості та її оточенням в процесі саморегуляції поведінки; 

- образ «Я» – як результат самопізнання; як головна мета життєдіяльності 

особистості; як психологічне утворення, що забезпечує головну функцію саморегуляції – 

функцію формування цілей; як узагальнений, глобальний механізм саморегуляції на 

особистісному рівні [5].  

Суттєві механізми процесу саморегуляції, які діють в підлітковому віці, на думку Т.В. 

Кириченко, це перебуваючи у постійної взаємодії - рівень домагань, цінності орієнтації, 

локус контролю, мотивація схвалення, потреби у досягненні успіху [5]. 

Не можливо не визначити, що потреби сучасного ринку праці, вимоги до фахівців, деякі 

механізми усвідомленої саморегуляції спеціалістів, компетенції, розвитку яких приділяється 

увага в системі освіти у рамках  відповідного підходу мають певну спільність. Наприклад, до 

механізмів усвідомленої професійної саморегуляції належать  вміння формувати цілі,  як 

надання напрямку дії, здатність до вибору потребі та вміння планувати свої дії; рефлексія, як 

усвідомлення своїх дій та здатність до аналізу цих дії та їх результатів; локус контролю, як 

здатність до відповідальності та прийняття себе суб’єктом власної активності; здатність до 

дій та оцінку результатів. Увагу компетентнісного підходу у рамках освіти майбутніх 

фахівців привертає розвиток схожих компетенції. Щодо потреб ринку труда, то немає 

сумнівів у необхідності вищезазначених якостей у фахівця будь якої професії.  

Таким чином, необхідно визначити, що компетентнісній підхід у рамках процесу освіти 

майбутніх фахівців приділяє увагу розвитку таких компетенції які зближують освіту та 

професійну діяльність, дозволяють розпочати професійну діяльність більш ефективно, не 

витрачати час на перенавчання та більш усвідомлено планувати свій професійне 

становлення. Можливо казати про те, що розвиток професійної саморегуляції ще у процесі 

навчання майбутніх фахівців, окрім специфічних,  переслідує схожі за результатом цілі.  



Професійна саморегуляція особистості є одною з найважливіших його компетенції, яка 

ще додатково й допомагає більш ефективно опановувати інші компетенції.  А те ще 

професійна саморегуляція займає одну з ключових позицій у структурі професіогенезу та 

деякі з її механізмів є предметом уваги компетентнісного підходу вказує на те, що питання 

включення професійної саморегуляції фахівця в основні компетенції, які потребують 

розвитку, стає достатньо актуальним. 
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