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Одним із факторів забезпечення 
конкурентоспроможності країни на 
світовому рівні є підвищення якості 
підготовки фахівців, формування у 
них мотивації до безперервної профе-
сійної освіти. Беручи до уваги те, що 
цей процес є складним та багатоплано-
вим, ми звернулися до аналізу мотива-
ційної складової професійного само-
розвитку у формуванні професійних 
компетенцій майбутнього фахівця.

Потреба у саморозвитку визнача-
ється як ставлення індивіда до самого 
себе, при якому формується готовність 
до перетворення власної життєдіяль-
ності на пошук можливостей макси-
мальної професійної самореалізації. 
Потреба у саморозвитку виникає в той 
час, коли індивід усвідомлює не тільки 
власний етап розвитку, а й визначає 
зону потенційного розширення про-
фесійних потреб та можливостей.

Процес професійного саморозвит-
ку потребує дослідження механізмів 
його мотиваційного забезпечення, по-
чинаючи з етапу навчально-
професійної підготовки, коли відбува-

ється вплив особистісних характерис-
тик на соціальний досвід і компетент-
ність індивіда, його індивідуальні 
характеристики, особливості та детер-
мінанти професійної діяльності.

Формування стійкої мотивації са-
морозвитку фахівця забезпечує його 
орієнтованість на необхідність оволо-
діння професійними компетенціями, 
постійного самовдосконалення у про-
цесі безперервної професійної освіти.

Поняття компетенцій відображає 
готовність та здатність до виконання 
конкретних видів діяльності, профе-
сійні компетенції є складовою загаль-
ної компетентності людини у сфері 
соціально-трудової діяльності.

Стратегія формування професій-
них компетенцій розглядається нами 
як така, що забезпечує створення зо-
внішніх та внутрішніх умов діяльнос-
ті, сприятливих для становлення осо-
бистості фахівця як професіонала.

Професійні компетенції мають від-
повідну стратегію, що заснована на 
мотивації професійного саморозвитку. 
Професійний саморозвиток пов’язаний 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Переверзєва О.В.
Викладач  
Мелітопольський державний педагогічний університет

Ключові слова: професійний саморозвиток, професійні компетенції, моти-
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із внутрішнім поєднанням структур-
них складових психіки особистості, 
спрямованих на її конструктивну вза-
ємодію з навколишнім середовищем 
шляхом отримання особистісно зна-
чущого та адекватного вимогам соціу-
му результату професійної діяльності. 
Слід зазначити, що це постійний про-
цес, який не обмежується змістом на-
бутого досвіду. Його підґрунтям є ак-
туалізоване прагнення до професійно-
го зростання, що проявляється в ін-
тересах, прагненнях, переконаннях, 
здібностях особистості, активній по-
зиції щодо пізнання довкілля, а також 
самопізнання, розкриття духовного та 
інтелектуального потенціалу.

У процесі навчання у вищому на-
вчальному закладі дія мотиву навчан-
ня і засвоєння обраної професії змен-
шується. Цей факт знайшов своє відо-
браження в багатьох дослідженнях 
(А. Васильков, А.Реан, С.Бобровицька, 
С.Іванов та ін.). Причинами такого 
явища вчені називають незадовільні 
перспективи роботи або те, що студен-
ти їх не бачать, а також недоліки в ор-
ганізації навчального процесу.

Мотивація як створення умов для 
усвідомлення майбутніми фахівцями 
позитивної професійної мотивації по-
требує постійного вивчення на підста-
вах загальної мотивації навчальної ді-
яльності. Важливість аналізу мотива-
ційної структури виявляється у ви-
вченні саме професійного навчання. 
Дослідження вчених, які присвячені 
впливу мотиваційних факторів, дали 
змогу виявити певні тенденції, серед 
яких варто виділити такі:

• Значна частина студентів сприймає 
загальнонаукові та суспільно-освітні 
дисципліни як такі, що віддаляють їх 
від оволодіння професійними знання-
ми та навичками;

• Фактор мотивації для успішного 
навчання є сильнішим за фактор інте-
лекту;

• Спостерігається явище девальвації 
вищої освіти, коли цінністю стають не 
освіта, знання, а відповідний документ 
про їх отримання;

• Професійні мотиви сильніше вияв-
ляються у студентів, успішність яких є 
вищою;

• Формуванню позитивної мотивації 
навчання сприяє професійна спрямо-
ваність навчальної діяльності.

Зазначені тенденції містять, водно-
час, інформацію для виправлення си-
туації на краще. Змістова сторона цьо-
го процесу передбачає:

• Посилення мотиваційної напруги;
• Екстраполяцію професійної спря-

мованості на всі навчальні дисципліни 
та види навчальної діяльності;

• Забезпечення успішного навчання, 
якісного засвоєння навчальної інфор-
мації.

Механізм мотивації професійного 
саморозвитку особистості під час на-
вчання у ВНЗ уможливлює розробку 
необхідних процедур керування 
навчально-професійною діяльністю.

Для того, щоб людина включилася в 
роботу, яка сприяє її професійному 
саморозвитку, необхідно зробити за-
вдання, поставлені у процесі навчаль-
ної діяльності, не тільки зрозумілими, 
а ще й внутрішньо прийнятними. Саме 
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в такий спосіб активність навчальної 
діяльності перетворюється на продук-
тивну, а діяльність безпосередньо 
впливає на пізнавальну потребу. Вну-
трішній мотив формує стан пізнаваль-
ного задоволення, що не відчужує осо-
бистість, а навпаки, занурює її у 
навчально-професійний процес.

Викладач, зацікавлений у ефектив-
ності своєї діяльності, підготовці ква-
ліфікованого фахівця, природно звер-
тається до цілісної системи мотивації, 
намагається її активізувати і підтри-
мати мотиваційну напругу на належ-
ному рівні.

Стрижневим компонентом мотива-
ції є цілеспрямований мотиваційний 
вплив. Він концентрує силу і виваже-
ність позиції викладача у системі педа-
гогічної взаємодії. Її процес відобра-
жає низку певних ситуацій, в яких ре-
алізується мотиваційний вплив як ін-
струмент мотиваційного забезпечення 
професійного саморозвитку людини у 
навчально-професійній діяльності.

Хотілося б зазначити, що самоос-
віта у мотиваційному забезпеченні 

професійного саморозвитку набуває 
значення у процесі цілісної системи 
роботи з інформацією у певному ін-
телектуальному просторі. Така систе-
ма роботи має формувати ставлення 
майбутніх фахівців до інформації як 
до інтелектуальної власності. Крім 
того, мотивація самоосвіти повинна 
забезпечувати формування настано-
ви на постійне оновлення інформа-
ції, можливість виявлення абсурдних 
постулатів, оновлення методологіч-
них підходів.

Готовність до самопізнання, уміння 
організовувати власну діяльність, зо-
рієнтованість на самоосвітню діяль-
ність протягом життя є підставами 
професійної самореалізації особистос-
ті. Тому мотивація професійного само-
розвитку має ґрунтуватися саме на 
досягненні цієї мети. Впровадження 
механізму, який дає можливість зрозу-
міти сенс педагогічних ідей, певних 
мотиваційних впливів, спрямовує про-
цес навчально-професійної підготов-
ки, формування професійної компе-
тентності.


