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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Анотація. У публікації викладено критерії та показники діагностування сформованості професійно-
го мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців державної прикордонної 
служби України. Критерії сформованості професійного мислення майбутніх молодших спеціалістів – жі-
нок-військовослужбовців ДПСУ можуть бути представлені мотиваційно-цільовим, поняттєво-змістовим, 
операційно-регуляційним і рефлексивно-оцінним критеріями. Смислове поле цих критеріїв розкривають 
їх показники, що складаються з комплексних характеристик професійного мислення. Виділено критерії і 
показники діагностування формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жі-
нок-військовослужбовців ДПСУ шляхом емпіричного дослідження. 
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BENCHMARKS AND INDICATORS OF DEVELOPED PROFESSIONAL THINKING 
DIAGNOSTICS OF THE FUTURE JUNIOR SPECIALISTS-SERVICEWOMEN  

OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE
Summary. The publication on the basis of the analyzed psychological sources outlines the criteria and indi-
cators of diagnosing the formation of professional thinking in future junior specialists - women servicemen of 
the State Border Guard Service of Ukraine. The main indicators for studying the motivational value criterion 
were the following: motivational tendency to achieve success (or avoidance of failure); types of personality ori-
entation (on themselves, on communication, on business); military professional orientation: predisposition to 
classes of typical military specialties (command, cameraman, communication and surveillance, driver, special 
purpose (special forces), technological). Indicators of conceptual content criterion are speed of thinking and 
mobility of nervous processes; general level of mental abilities, verbal and non-verbal intelligence; ability to 
generalize and analyze, flexibility of thinking, ability to switch, accuracy and speed of perception, emotional 
components; practical orientation of thinking; types of thinking (subject-action, abstract-symbolic, verbal-log-
ical, visual-figurative, creative, synthetic). Among the main indicators of the operational-regulatory criteri-
on are: the level of self-regulation of behavior; individual style of self-regulation of behavior; goal planning; 
modeling of significant conditions for their achievement; indicators of development of regulatory and personal 
properties - flexibility, independence; the degree of resistance to stress and social adaptation; development of 
organizational and communicative leanings. Indicators of the reflexive-evaluation criterion were determined: 
evaluation and correction of results; Programming actions and ways to achieve goals; effective independence, 
responsibility, self-control, as a common internality; internship in the field of achievements; internship in the 
field of failure; internship in professional activity; readiness to overcome difficulties; willingness to plan, imple-
ment and be responsible for the result. 
Keywords: professional thinking, criteria for the formation of professional thinking, indicators of the formation 
of professional thinking.

Постановка проблеми. Методичну основу 
емпіричного дослідження сформованості 

професійного мислення у майбутніх молодших 
спеціалістів – жінок-військовослужбовців Дер-
жавної прикордонної служби України складають 
теоретичні та емпіричні напрацювання вітчиз-
няних і зарубіжних учених. Емпіричне дослід-
ження сформованості професійного мислення 
особистості доцільно побудувати на основі роз-
криття змісту його основних компонентів, які 
досліджувалися вченими у контексті досліджень 
компонентів мислення (Г.С. Костюк, А.В. Бруш-
лінський, Р.С. Немов, І.М. Семенов, В.В. Ягупов), 
компонентів розвитку практичного мислення фа-
хівців (О.В. Ягупова), управлінського мислення 
(І.В. Шама, В.А. Шемчук), критеріїв і показників 

сформованості критичного мислення (О.А. Вар-
навських, С.А. Король, О.Г. Марченко, Д. Хал-
перн, Т. І. Хачумян), мисленнєвої регуляції пове-
дінки (А. Бандура, Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, 
Б.М. Неменський, С.М. Миронець, О.В. Тім-
ченко, Н.І. Пов’якель, В.І. Осьодло) та складо-
вих суто професійного мислення (О.В. Бичева, 
О.І. Гура, Т.Є. Гура, Л.Р. Джелілова, А.Б. Зує-
ва, М.М. Кашапов, Є.О. Клімов, Н.М. Кучинова, 
Н.І. Пов’якель, В.І. Свистун, І.С. Сурсаєва) у тому 
числі особливостей професійного мислення при-
кордонників ДПСУ (В.В. Демський, О.В. Діден-
ко, С.А. Мул, І.В. Шама).

З метою системного застосування психологіч-
них методів у наукових дослідженнях та успіш-
ного підбору релевантного психодіагностичного 
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інструментарію вони мають спиратися на ґрун-
товну інформативну критеріальну основу. 

Метою статті є визначення критеріїв та по-
казників діагностування сформованості профе-
сійного мислення у майбутніх молодших спеці-
алістів – жінок-військовослужбовців державної 
прикордонної служби України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Критерій (від грецьк. krіterіon – засіб судження, 
переконання, мірило) в широкому розумінні ви-
значають як ознаку, на підставі якої здійснюється 
оцінка, визначення або класифікація чого-небудь, 
мірилом судження, зіставленням [1 с. 33; 4, с. 376]; 
як показники, які поєднують методи розрахунку, 
визначають теоретичну модель розподілу та пра-
вила прийняття рішення про істинність основної 
чи однієї з альтернативних гіпотез [14, с. 211]. 

За В.Д. Шадріковим, критерій відображає най-
більш загальну сутнісну ознаку, за якою відбува-
ється оцінювання досліджуваного явища, а сту-
пінь прояву і якісна сформованість досліджуваної 
якості відображаються у певних показниках, які 
характеризуються певними ознаками [18]. 

Критерій є ширшим за показник поняттям, 
тому одному критерію може відповідати низка 
показників. Відтак критерій і показники тісно 
взаємопов’язані, а науково обґрунтований вибір 
критерію значною мірою зумовлюватиме пра-
вильний вибір системи показників. При цьому 
якість кожного показника залежить від того, 
наскільки він повно й об’єктивно характеризує 
прийнятий критерій [2, с. 145]. Відтак, критерії 
відображають змістові характеристики предмета 
дослідження, як засоби, інструменти оцінюван-
ня для визначення сутнісних ознак предмета до-
слідження, основа для їх класифікації та систе-
матизації. Ступінь прояву таких характеристик 
представлені системою показників, що репрезен-
тують якісні й кількісні характеристики окремих 
властивостей і елементів критерію [17].

Отже, в нашому дослідженні виходимо з по-
зиції, що критерій відображатиме найбільш за-
гальну сутнісну ознаку, за якою і відбувати-
меться оцінювання, порівняння, а показник 
виступатиме відносно критерію як частка до 
загального, мірою вияву, якісною сформованіс-
тю, тому кожен з критеріїв включатиме відпо-
відну групу релевантних показників, які будуть 
якісно та кількісно характеризувати професійне 
мислення. Кожен критерій і показники відо-
бражатимуть наявні закономірності та психічні 
особливості сформованості професійного мислен-
ня у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-
військовослужбовців ДПСУ, функціонування 
та розвитку його компонентів, як елементи ціліс-
ної, внутрішньо впорядкованої системи, для за-
безпечення повноти його відображення.

Науковці визначали різноманітні аспекти 
змістового навантаження окремих компонентів 
мислення. Фундатор української психологічної 
думки Г.С. Костюк розглядав змістовий, функ-
ціонально-операційний і ціле-мотиваційний 
складові мислення особистості [9]. Вчений визна-
чив, що змістовий компонент мислення відобра-
жений у знаннях, отриманих логічним шляхом 
через органи чуття, збагачення якого не може 
відбутися без розуміння. За автором, у розумін-
ні важливим є розкриття об’єкта в усіх зв’язках 

і відношеннях на основі набутого людиною досві-
ду. Функціонально-операційний компонент мис-
лення відображений у безперервності процесів 
аналізу, синтезу, узагальнення та конкретизації 
в процесі взаємодії суб’єкта з навколишньою дій-
сністю. Ціле-мотиваційний компонент мислення 
відображений у потребах, інтересах і почуттях, 
які виконують спонукальну роль мислення [9]. 
Будь-яке мислення, за А.В. Брушлінським, за-
вжди тією чи іншою мірою є продуктивним, твор-
чим, самостійним, оскільки хоча й мінімальною 
мірою, але є пошуком і відкриттям істотно ново-
го [3, с. 10]. І.М. Семенов виділяє в ієрархічній 
структурі мислення операційний, предметний, 
рефлексивний, особистісний рівні, а запропоно-
вана ієрархія регулятивних рівнів та організації 
на основі процесів прийняття рішень включає 
елімінаційний, інтегративно-цільовий, субцільо-
вий і квазімоторний [16].

У дослідженні О.В. Ягупової розглядають-
ся ціннісно-мотиваційний, системно-образний,  
поняттєво-змістовний, операційно-дійовий і суб’єкт- 
ний компоненти розвитку практичного мислен-
ня фахівців [19, с. 10]. Основними показниками 
ціннісно-мотиваційного компонента визначені 
спрямованість (на спілкування, на справу, на 
себе), мотивація досягнення успіху (уникнен-
ня невдачі), ієрархія цінностей і цілі діяльнос-
ті. Системно-образний компонент відображений 
у предметно-образному, предметно-знаковому, 
предметно-символічному, образно-знаковому, об-
разно-символічному, знаково-символічному ти-
пах мислення та його креативності. Показники 
поняттєво-змістовного компонента такі: технічне, 
просторове, предметне мислення, його професійна 
спрямованість і соціальний інтелект. Операційно-
дійовий компонент відображено у здатності робити 
вірний висновок із запропонованих засад, умінні 
розв’язувати фізико-технічні задачі, встановлю-
вати логічні відносини між символами, креатив-
ності мислення. Суб’єктний компонент складають 
самооцінювання своєї діяльності, її усвідомлення 
та сприйняття, ступінь задоволення нею, основні 
цілі та ставлення до діяльності [19, с. 10].

Важливими у контексті дослідження показ-
никами сформованості критичного мислення 
майбутнього військового спеціаліста вченими ви-
значаються здатність виділяти головне, порівню-
вати дані, визначати потрібну інформацію, про-
блему, відокремлювати факти від суб’єктивної 
думки, бачити необ’єктивність судження, від-
різняти помилкову інформацію від правильної, 
встановлювати каузальні зв’язки, аргументу-
вати, аналізувати варіанти розв’язання, перед-
бачати наслідки прийнятого рішення, робити 
й перевіряти на практиці висновки, визначати 
критерії для оцінювання діяльності, формулю-
вати логічно обґрунтовані судження тощо.

Окремі автори визначають також важливість 
здатності до самоаналізу, самопізнання, само-
регуляції, розвиненої самосвідомості, адекватної 
самооцінки як показників сформованості кри-
тичного мислення людини у поєднанні з сфор-
мованою особистісною позицією. При цьому сут-
тєвим аспектом є вміння аналізувати власні дії, 
вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно зна-
чущими цінностями, а також з діями та вчинка-
ми інших людей.
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Низка досліджень засвідчили, що важливими 

компонентами індивідуально-психічних харак-
теристик сформованої особистості фахівця є про-
фесійно-орієнтовані, серед яких вчені зокрема 
визначають: сформованість імпліцитного уяв-
лення про власну здатність контролювати події, 
життєстійкості, відкритості до набуття професій-
ного досвіду, мотивів творчої активності та сус-
пільної користі, інтернального локусу контролю, 
стресостійкості, саморегуляції, самостійності 
та проблемно-орієнтованого копінгу, розвинено-
го адаптивного потенціалу. Відтак, професійно-
орієнтовані особистісні характеристик впливати-
муть на формування інтегрального професійного 
мислення фахівця.

За Є.О. Клімовим, основу професійного мис-
лення фахівця складають значущі стійкі еле-
менти професійного середовища, які в загально-
му потоці інформації за допомогою так званих 
«стоп-кадрів», вибудовуючи у свідомості суб’єкта 
діяльності картину професійного світу та сприя-
ють у подальшому набуттю професійної ідентич-
ності. Вчений наголошує, що типові представни-
ки професії або виду діяльності є стереотипними 
знеособленими носіями сукупності таких еле-
ментів, натомість неповторним та унікальним 
«ідентичним собі» може стати лише фахівець, 
який продуктивно діє відповідно власного бачен-
ня проблеми, а не за усталеним зразком [8]. 

Мисленнєву регуляцію поведінки (у тому чис-
лі й у професійному середовищі), за А. Бандурою, 
також забезпечує процес ухвалення висновків 
на основі міркувань, формулювання думки про 
цінність окремих дій, узгоджених з поставлени-
ми цілями, формуючи активну реакцію на себе. 
Вибіркове виділення окремих сторін своєї пове-
дінки та ігнорування інших під час самоспосте-
реження забезпечує контроль за своїми діями на 
основі зовнішніх чинників – стандартів оцінки 
поведінки (підкріплення діяльності) та внутріш-
ніх (особистісних) – системи «Я» (самоспостере-
ження, процесу ухвалення висновків і активної 
реакції на себе) [20]. 

Здатність долати професійні труднощі, відпо-
відальність за наслідки виконання суб’єктом про-
фесійних завдань і конструктивність соціальної 
поведінки в цілому зумовлені таким глибинним 
і стійким елементом професійного мислення як 
локус контролю. Цей важливий психічний меха-
нізм відображає ступінь відчуття особистості себе 
як активного суб’єкта діяльності та свого життя, 
або як пасивного об’єкта збоку дій інших людей 
і життєво-професійних обставин, тобто здатність 
і вміння долати життєві та професійні перепо-
ни, можливість саморозвитку і самореалізації 
[12]. Зокрема цей конструкт складається з дихо-
томічного психологічного континууму, на одному 
полюсі якого виразна «екстернальність», а на ін-
шому – «інтернальність», в діапазоні між якими 
і розташовані зазначені переконання особистості. 
Інернальний локус контролю передбачає здат-
ність досягти більшого в житті, оскільки в основі 
переконання, що все знаходиться в руках суб’єкта 
та залежить від них самих, тому вони набагато 
в більшому ступені за екстерналів схильні до со-
ціальної взаємодії, упевнені у своїй здатності ви-
рішувати проблеми, незалежні від позицій і по-
глядів інших, чинять опір сторонньому впливові, 

та навіть прагнуть контролювати поведінку ін-
ших. Саме прийняття відповідальності за кожну 
свою дію дозволяє суб’єкту діяльності відчути свою 
життєву силу, а себе – господарем власного життя 
[12; 17]. На нашу думку, внутрішній інтернальний 
локус контроль є важливим елементом сформова-
ного професійного мислення майбутніх молодших 
спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ.

За В.Є. Луньовим, професійне мислення 
структурно представлено у континуумі рефлек-
тивності й антиципації (прогностичності), що ви-
ступає як інтегральний психологічний механізм 
його регуляції, забезпечує цілісність мисленнє-
вого процесу в просторово-часовому контексті 
«минуле-теперішнє-майбутнє». Модель профе-
сійного мислення (на прикладі співробітників 
оперативних підрозділів ОВС) представлено 
сімома факторами: «рефлексивність і чіткість», 
«інструментальна швидкість», «гнучка ціліс-
ність», «діловитість, практичність», «толкови-
тість», «адекватне відображення складності ситу-
ації», «цілісний контроль мислення» [10].

Дослідження О.В. Бичевої [5] показало, що 
професійне мислення включає в себе такі компо-
ненти: а) інтелектуальні (включають особливості 
організації психічних процесів (сприйняття, ува-
га, пам’ять, мислення, уяву), соціальні настано-
ви, які визначають вектор розвитку професійної 
свідомості, академічну успішність); б) операційні 
(включають послідовність операцій вирішення за-
вдань; формулювання гіпотез, результат аналізу 
ситуації; встановлення взаємозв’язків; виконан-
ня всіх етапів проблемно-пошукової діяльності; 
ухвалення рішень; розроблення рекомендацій);  
в) особистісні (включають цілеутворення, пла-
ноутворення, мотиви, здатності, рефлексію ді-
яльності, спрямованість на професійну діяль-
ність – професійні наміри; вироблення стратегій 
професійного розвитку, психологічну культуру). 

В.І. Свистун описує п’ять рівнів професійного 
мислення, серед яких: 1) розпізнання раніше за-
своєного матеріалу; 2) запам’ятовування вивче-
ного матеріалу; 3) розуміння, як переказати ма-
теріал, зробити інтерпретацію; 4) перенесення, 
як здатність до аналізу та синтезу, встановлен-
ня взаємозалежності та відмінності між факта-
ми і наслідками, творчої переробки інформації;  
5) оцінка, як здатність до судження про цінність, 
оцінка відповідності висновків, значущості ре-
зультату на основі критеріїв [15, с. 48].

Суттєвим підґрунтям також є розроблені ві-
тчизняними та зарубіжними вченими критерії 
та показники розвитку управлінського мислен-
ня, яке окремі вчені вважають складовою профе-
сійного мислення. 

Цінним для розроблюваної теми є положення 
С.А. Мула, що ефективне мислення офіцера під час 
охорони державного кордону функціонує в тісному 
зв’язку з усіма психічними процесами (пізнаваль-
ними, емоційними, вольовими) та має спиратися 
на глибокі професійні знання й творче мислення, 
що передбачає високий інтелектуальний розви-
ток, широту знань у різних галузях, допитливість 
і прагнення до вдосконалення [11, с. 84–85]. 

Творче мислення прикордонника відпові-
дає за створення нового продукту у вигляді но-
вого способу вирішення будь-яких конкретно-
практичних і теоретичних завдань, на думку 
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О.В. Діденка, структурно здатність офіцера-при-
кордонника до професійної творчості складаєть-
ся з таких компонентів: 1) професійно-пізнаваль-
ного (складається з знань концептуальних основ 
професійної підготовки, вмінь аналізу фактів, 
явищ, процесів, системи; кмітливості, гнучкості, 
критичності, системності, мобільності, оператив-
ності мислення, професійної ерудиції й інтуїції, 
спроможності відтворювати й освоювати нові 
знання, види й форми діяльності, прийоми ор-
ганізації й управління); 2) емоційно-мотивацій-
ного (включає прагнення виконувати навчаль-
но-професійні дії; переживати позитивні емоції, 
задоволення від творчого пошуку та процесу ви-
рішення професійних завдань, мотиви інтересу 
пошуку власних, нових рішень, прагнення до 
успіху); 3) діяльнісно-творчого (відображає спосо-
би оволодіння навчально-професійною діяльніс-
тю та співробітництва, інтерактивними формами 
навчально-професійної діяльності, аналітични-
ми, прогностичними, проективними й рефлек-
сивними вміннями) [6].

Отже, спираючись на дослідження структури 
саморегуляції професійного мислення, відмітимо 
цінність визначених Н.І. Пов’якель регулятив-
них характеристик професійного мислення для 
впорядкування розроблюваних нами критеріїв 
та показників дослідження сформованості про-
фесійного мислення майбутніх молодших спе-
ціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ. 
Зокрема професійно-важливих змістовних, які 
є інтегрально-особистісними детермінантами 
успішної професійної діяльності (позитивна 
Я-концепція, сформовані професійні мотиви, 
ціннісно-орієнтаційна спрямованість на успіш-
ну діяльність, сформована та відкрита система 
оцінок і самооцінок, узгоджена з рівнем дома-
гань самооцінка, емоційна гнучкість). Операціо-
нально-технологічні характеристики вирішення 
професійно-психологічних завдань за поданою 
структурою відображені у постановці професійно-
важливих цілей, їх прогнозуванні, програмуван-
ні та здійсненні, побудові можливих до реалізації 
та успішних дій, розробці критеріїв успішності 
перебігу діяльності. Нарешті динамічні та сти-
льові характеристики відображені у поєднанні 
продуктивних характеристик мислення та інди-
відуально-гнучких засобів саморегуляції (сталос-
ті, стійкості, надійності та відкритості до розвит-
ку системи саморегуляції; гнучкості, швидкості, 
оригінальності мислення, продуктивності й гнуч-
кості стилю саморегуляції) [13, с. 144].

М.М. Кашаповим [7, с. 295–296] на основі про-
ведених досліджень приходить до висновку, що 
відповідно до змісту провідних форм професіо-
налізації на прикладі вчителів, доцільно виді-
лити основні критерії оцінювання сформованості 
їх професійного мислення: професійної зрілості 
(здатність адекватно пізнавати та оптимально 
вирішувати професійні проблемні ситуації – пра-
вильно, економічно, оперативно та креативно); 
професійної продуктивності (кількісні і якісні 
особливості позитивних результатів професіо-
налізації фахівця, їх відповідність професійним 
і соціальним вимогам з показниками новизни, 
самостійності, широти переносу); професійної 
результативності (здатності знаходити найбільш 
конструктивне рішення, яке характеризується 

конструктивністю, позитивністю, рефлексивніс-
тю); професійної ефективності (отримання мак-
симального і оптимального професійного ефекту 
на основі спонтанності, децентричності і дина-
мічності) [7, с. 296–303]. Вченим встановлено, 
що психологічний зміст професійного мислення 
полягає в структурно-рівневій самоорганізації 
процесу пошуку, виявлення і розв’язання про-
блемності; актуалізації професійно орієнтованих 
компонентів мислення, що забезпечують реаліза-
цію професійної активності відповідно до змісту 
і вимог процесу професійної діяльності [7, с. 331].

Спираючись на комплексне дослідження ста-
новлення військового професіонала, проведеного 
В.І. Осьодлом, доцільно зауважити про вплив на 
становлення стильових особливостей професійно-
го мислення військового фахівця такого систем-
ного утворення як «ефективна самостійність». Як 
комплексна та інтегративна властивість особис-
тості, вона поєднує такі якості як відповідальність, 
впевненість у собі і результатах своєї діяльнос-
ті, розвитий самоконтроль, зібраність, здатність 
адекватно оцінювати зовнішні і внутрішні умови 
діяльності тощо. Окреслені характеристики фор-
муються в професійній діяльності суб’єкта і ви-
являються на всіх її етапах (від постановки цілей 
та завдань до їхньої реалізації), а рівень сформо-
ваності «ефективної самостійності» військового 
фахівця має відображатися у показниках гнуч-
кості, планування, самостійності, моделювання, 
оцінювання результатів діяльності [12]. 

Висновки. Отже, враховуючи проаналізовані 
підходи вчених до визначення основних критері-
їв та показників, на нашу думку, критерії сфор-
мованості професійного мислення майбутніх 
молодших спеціалістів – жінок-військовослуж-
бовців ДПСУ можуть бути представлені моти-
ваційно-цільовим, поняттєво-змістовим, опера-
ційно-регуляційним і рефлексивно-оцінним 
критеріями. Смислове поле цих критеріїв роз-
кривають їх показники, що складаються з комп-
лексних характеристик професійного мислення. 
Таким чином, проведений аналіз дозволяє виді-
лити критерії і показники діагностування фор-
мування професійного мислення у майбутніх 
молодших спеціалістів – жінок-військовослуж-
бовців ДПСУ шляхом емпіричного дослідження. 

При цьому вважаємо, що основними показ-
никами для вивчення мотиваційно-ціннісного 
критерію визначили такі: мотиваційна тенден-
ція досягнення успіху (або уникнення невда-
чі); типи спрямованості особистості (на себе, на 
спілкування, на справу); військово-професійна 
спрямованість: схильності до класів типових вій-
ськових спеціальностей (командні, операторські, 
зв’язку і спостереження, водійські, спеціального 
призначення (спецназ), технологічні). 

Показниками поняттєво-змістового крите-
рію є швидкість мислення й рухливість нервових 
процесів; загальний рівень розумових здібнос-
тей, вербального та невербального інтелекту; 
здібності до узагальнення і аналізу, гнучкість 
мислення, здатність до переключення, точність 
та швидкість сприйняття, емоційні компоненти; 
практична спрямованість мислення; типи мис-
лення (предметно-дійове, абстрактно-символіч-
не, словесно-логічне, наочно-образне, креативне, 
синтетичне). 



«Young Scientist» • № 12 (76) • December, 2019

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

97
Серед основних показників операційно-регу-

ляційного критерію виокремлюємо: рівень са-
морегуляції поведінки; індивідуальний стиль 
саморегуляції поведінки; планування цілей; 
моделювання значущих умов їх досягнення; по-
казники розвитку регуляторно-особових власти-
востей – гнучкості, самостійності; ступінь опору 
стресу та соціальної адаптації; розвиток органі-
заторських та комунікативних схильностей.

Показниками рефлексивно-оціночного кри-
терію було визначено: оцінювання і корекції 
результатів; програмування дій та способів до-
сягнення цілей; ефективна самостійність, від-

повідальність, самоконтроль, як загальна ін-
тернальність; інтернальність у сфері досягнень; 
інтернальність у сфері невдач; інтернальність 
у професійній діяльності; готовність до подолан-
ня труднощів; готовність до планування, здій-
снення й відповідальності за результат.

Безумовно, феномен професійного мислен-
ня складний за своєю структурою і багатогран-
ності взаємозв’язків зазначених показників 
між собою, особливо в динаміці розвитку осо-
бистості під час навчання, тому важливим є ви-
явлення таких зв’язків на етапі емпіричного 
дослідження.
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