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диктанту були такі: кількість писавших-32; «11»-2, «8»-5; «5»-5; 

«2»-20. 

В другій половині першого семестру робота з групами 

словникових слів проводилась регулярно, на кожному уроці. 

Знайомство з кожною новою групою слів здійснювалось за 

наведеною вище методикою. Результати контрольного словникового 

диктанту в цьому ж класі: кількість писавших-28; «10»-15; «8»-10; 

«5»-3; «2»-0. 

Результати другого словникового диктанту доводять, що при 

вивченні слів з неперевіряємими написаннями велике значення має 

вибір прийомів роботи. Найбільше ефективними виявляються ті з 

них, які активізують роботу зорової пам’яті та уваги учнів і 

дозволяють враховувати психологічні особливості дитини. Звісно, 

при цьому необхідно постійно звертатися до таких вже перевірених 

прийомів, як співставлення написань, звертання до етимологічного 

аналізу слів.  
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СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ФАХІВЦЯ 

В УМОВАХ ВНЗ 

 

Темпи розвитку сучасної цивілізації вимагають радикальної 

зміни в галузі освіти, що виступає провідним компонентом 

культурного й соціального розвитку людини. Вища школа в 

кризовий період становлення нашого суспільства фактично відіграє 

роль, з одного боку, соціального стабілізатора, а з іншого, чинника 

інноваційного розвитку.  
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Теоретичний аналіз робіт учених дозволяє простежити різні 

підходи до дослідження проблематики професійної зрілості 

майбутнього фахівця в умовах ВНЗ. Низка авторів (І. Арановська, 

І. Зимня, О. Плешакова й ін.), розглядаючи структуру професійної 

зрілості, включають до її складу мотиваційний аспект (готовність до 

прояву), когнітивний аспект (володіння знаннями), поведінковий 

аспект (досвід прояву, уміння), ціннісно-значеннєвий аспект 

(ставлення), регулятивний аспект (емоційно-вольова регуляція). 

Інші дослідники (Т. Базаров, О. Булгаков, Т. Журавльова, 

O. Овсяник, М. Фірсов і ін.), випливаючи із професійних функцій і 

обов'язків сучасного фахівця, виділяють у професійній зрілості її 

складові. При цьому в ряді досліджень відзначається, що 

продуктивність фахівця залежить від необхідного співвідношення 

рівня майстерності, знання, досвіду, з одного боку, і особистісної 

зрілості – з іншої. (О. Портнова, О. Холодцева й ін.). 

Сучасна система вищої професійної освіти (перехід на 

багаторівневу систему підготовки фахівців, підвищення рівня 

конкурентоспроможності ВНЗ, впровадження телекомунікаційних 

систем і широке використання інформаційних мереж Інтернет, 

Інтернет-тестування й освітньої діагностики) націлена на якісно 

новий рівень підготовки майбутніх фахівців, здатних до 

інноваційних технологічних рішень, які неординарно мислять і 

творчо орієнтованих.  

У зв'язку із цим вітчизняна система освіти поставлена перед 

необхідністю вирішення складного завдання: по-перше, збереження 

фундаментального характеру навчання й підготовки кадрів, а по-

друге, – освоєння інноваційної культури, новітніх інформаційних і 

психолого-педагогічних технологій. ВНЗ країни за останні десять 

років піддалися масштабним перетворенням, обновилася освітня 

система, активно використовуються психолого-педагогічні інновації 

(новоуведення, котрі модифікують, поліпшують, інтегрують освітню 

систему). По суті, зароджується гуманістична культура, оснащена 

передовими інформаційними технологіями. 

Це повною мірою відноситься й до вітчизняних ВНЗ. 

Модернізація вищої школи є важливою стратегією загального 

національного розвитку країни. Здатність системи освіти 

задовольняти потреби суспільства й особистості визначає 

пріоритети розвитку освіти в Україні. У цих умовах вища школа 

здобуває новий вектор становлення особистісної зрілості 

майбутнього фахівця, здатного компетентно й оперативно діяти в 



м. Львів, 21-22 листопада 2014 р. │ 81 

 

умовах суспільно-економічних змін та трансформацій: на сучасному 

етапі суспільного розвитку освіта є, тією ключовою сферою, від якої 

залежить не тільки рівень загальної культури й професійної 

підготовки людини, але й досягнення нею особистісної зрілості. 

В умовах інноваційної вищої професійної освіти – затребувані саме 

ті концепції, які відбивають основні положення психолого-

педагогічної науки, згідно з якими процес одержання освіти – це 

насамперед формування особистості й становлення її в процесі 

опанування спеціальності й майбутньої професійної діяльності. 

Важливо відзначити, що націленість на особистісну зрілість 

майбутнього фахівця, внутрішню свободу особистості визначається 

принципами державної політики в галузі освіти. Це випливає з 

контексту Національної концепції освіти України. 

Разом з тим, зміни, що відбуваються в суспільстві й освіті 

виявляють суттєвий вплив на розвиток особистості, її професійну 

культуру, ставленння до світу в цілому. Майбутній фахівець-

випускник вищої школи постає перед необхідністю осмислення 

сучасних вимог, що висуваються до нього суспільством і державою. 

Він повинен усвідомлювати, що від рівню його інтелекту й 

культури, професійної компетентності й, конкурентоспроможності 

буде залежати його професійна кар'єра, а тому, і можливість 

самореалізації.  

У зв'язку із цим освітньо-виховна система ВНЗ повинна 

забезпечити успішне становлення особистості майбутнього фахівця. 

Вітчизняна вища школа, що перебуває в умовах модернізації, 

націлена на пошук виховно-освітніх технологій, що дозволяють 

ураховувати творчу індивідуальність, різносторонню мотивацію, 

потреби й інтереси студентів, котрі навчаються у ВНЗ 

(О. Бондаревська, В. Давидов, В. Кузовльов, В. Лисовський, 

Б. Сосновський, Д. Фельдштейн і ін.). 

Вищезазначене набуває особливої актуальності ще й тому, що у 

сучасні ВНЗ приходить розмаїтий контингент за своїми соціальними 

і моральними позиціями і установками. Розглядаючи низку 

цінностей людини як культурно-експертну оцінку зрілості її 

особистості, визначаючи базові цінності особистості, сучасна 

психологічна наука розглядає їх як план-схему, модель 

особистісного розвитку, яка може бути розширена, уточнена, 

конкретизована в реальних процесах виховання, навчання й 

самоосвіти. Стрижневою складовою процесу становлення 

майбутнього фахівця як особистості виступає її система ціннісних 
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орієнтації, а стадіальні зміни в цій системі – найважливіший 

показник якості зрілості вікового розвитку особистості 

(Л. Десфонтейнес, А. Петровський, В. Отрут і ін.).  

Однак і на початку двадцять першого століття суспільство 

переживає кризу цінностей, яка далеко не сприяє успішному 

особистісному становленню навіть в умовах навчання в елітних 

ВНЗ. У техногенних умовах розвитку матеріальної культури й 

домінування штучного середовища суттєво змінюються зміст, 

структура ціннісних орієнтацій, соціальні установки при 

одночасному зниженні інтересу молодих людей до процесів 

саморозвитку й самовиховання (О. Асмолов, Г. Балл, Є. Головаха, 

П. Гуревич, І. Зимня й ін.).  

Отже, модернізація вищої школи вимагає аналізу принципово 

нової соціальної ситуації розвитку майбутнього фахівця, його 

цінностей і ціннісних орієнтацій. 
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