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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Переверзєва О.В.
Викладач МДПУ ім. Богдана Хмельницького
Ключові слова: професійна культура, професійна діяльність, майбутній
фахівець, культурна компетентність, загальна культура.
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Cьогодні вимогою суспільства до
фахівців є не професіоналізм, а професійна культура, тому що наростаючий динамізм розвитку суспільства
вимагає від людини високоякісної
прогнозованості і гуманістичної обґрунтованості своїх дій на соціоприродну обстановку. Рівень професійної
культури майбутніх фахівців перебуває в прямій залежності від рівня їх
професійної майстерності, так як високий рівень професійної культури
співвідноситься з високим рівнем професійної майстерності та сприяє підвищенню професійних якостей фахівця, а відповідно його конкурентоспроможності. Науково-педагогічні дослідження та особистий досвід практичної
роботи в системі професійно-педагогічної діяльності дозволили виявити
ряд протиріч між динамікою розвитку
професійної підготовки майбутнього
фахівця і практикою його культурологічної освіченості; реальним рівнем
загальної культури та її окремих видів;
вимогами суспільства з розвиненою
економікою і культурним рівнем до
сучасного високоосвіченого, конку30

рентоспроможного фахівця.
У процесі навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах
професійна культура, як важливий
фактор якісної підготовки майбутнього фахівця, повинна бути спрямована
на: виявлення суперечностей, які опосередковують реалізацію завдання
формування професійної культури
фахівців; з’ясування ролі і місця елементів професійної культури у професійній компетентності майбутніх фахівців; визначення факторів, які зумовлюють соціальне замовлення на
рівень і структуру професійної культури фахівця певної сфери діяльності;
визначення умов, цілей, принципів і
функцій в процесі формування професійної культури майбутнього фахівця, а також відповідних шляхів, форм,
методів і змісту. Сприяння вдосконаленню культури студентів на основі
збагачення соціокультурного досвіду
людства є головним призначенням
освітньо – виховної діяльності. Основні її принципи передбачають досягнення гуманістичного характеру процесу освіти, пріоритету загальнолюд-
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ських цінностей, життя та здоров’я
особи, вільного її розвитку.
Н. В. Крилова дотримується думки,
що “професійна культура – не просто
вміння визначити і вибрати кращу
культурну норму, а скоріше прагнення
використовувати нові культурні зразки”. На її погляд, “професійна культура
є станом самовідновлення власної
культури і культурної ідентичності в
освіті, яка зазнає постійних змін” [3,
205]. Теорія і практика, як система
знань, умінь і навичок, є феноменом
професійної культури, що характеризує рівень особистісних якостей майбутнього фахівця, рівень і якість професійної діяльності, яка залежить від
соціально-економічного стану суспільства і сумлінності в оволодінні
певними знаннями, навичками конкретної професії та їх практичному
використанні.
На думку А. І. Капської, професійна
культура, крім необхідних знань, умінь
і навичок включає в себе певні особистісні якості, норми ставлення до різних складових професійної діяльності
[2, 134]. Складовою професійної культури є готовність до постійної продуктивної творчої діяльності, в процесі
якої відбувається засвоєння людиною
суспільно-історичного досвіду, відображеного в предметах матеріальної та
духовної культури. Її ефективність багато в чому залежить від позитивного
емоційного фону в життєдіяльності,
установки на пошук істини, що є істотним компонентом поняття “особистого сенсу життя”. Як зазначає А. А.
Деркач, “особистість повинна оволоді-

ти здатністю до проектування саморозвитку і до організації в межах своєї
творчої діяльності умов для самореалізації” [1, 575].
Розглянемо чотири рівні сформованості професійної культури у майбутніх фахівців: елементарний, репродуктивний, реконструктивний, творчий.
Елементарний рівень характеризується несформованістю компонентів
професійної культури. Професійні
знання, уміння і навички студентів недостатні для ефективного виконання
функцій майбутньої діяльності, відсутні професійно важливі якості та
прагнення до самовдосконалення.
Низький рівень теоретичної підготовки поєднується з нерозвиненими творчими здібностями студентів, їх неготовністю приймати самостійні рішення. Ціннісні орієнтації не пов’язані з
професійною діяльністю. Студенти не
готові до продуктивної професійної
комунікації, налагодженню конструктивних відносин з партнерами по спілкуванню, слабо знають комп’ютерні
технології.
Репродуктивний рівень характеризується недостатньою сформованістю
більшості компонентів професійної
культури. Студенти з цим рівнем хоча
і оволоділи певним обсягом базових
професійних знань, проте не завжди
здатні оперативно і гнучко застосовувати їх в практичній діяльності. Теоретична підготовленість не підкріплена
відповідними вміннями. Студентів з
цим рівнем відрізняє недостатня сформованість професійно важливих якос31
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тей і нечіткі уявлення про цінності і
етичні стандарти майбутньої професійної діяльності.
Реконструктивний рівень відрізняється достатньою сформованістю
основних компонентів професійної
культури, необхідних для виконання
функцій майбутньої діяльності. Студенти знайомі з нормами професійної
етики, мають професійно важливі
якості, прагнуть до професійного самовдосконалення, засвоїли базові професійні знання і вміння, однак здатні
застосовувати їх тільки в типових ситуаціях професійної діяльності. Зазнають труднощів, коли доводиться приймати нестандартні рішення.
Творчий рівень характеризується
сформованістю всіх компонентів професійної культури. Студенти мають
різнобічні і глибокі знання і вміння,
здатні гнучко і результативно застосовувати їх в професійній діяльності,
активно і творчо підходять до виконання своїх обов’язків, готові самостійно приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Відрізняються
сформованими професійними якостями, стійкими професійно-етичними ціннісними орієнтаціями, праг-
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ненням до постійного професійного
самовдосконалення. Виявляють гнучкість у професійній комунікації. Знають комп’ютерні технології, вміють
шукати, зберігати, використовувати і
передавати професійно важливу інформацію.
Отже, підвищення рівня професійної культури студентів повинно здійснюватися шляхом механізму оптимізації їх взаємовідносин з викладачами
завдяки реалізації особистісно-орієнтованої моделі взаємодії між ними,
використання інтерактивних методів
навчання. Освітній простір в цілому
повинен стати джерелом саморозвитку і безперервного самовдосконалення
майбутнього фахівця, природним наслідком якого будуть зміни в напрямку підвищення рівня його професійної
культури.
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