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У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми професійного
становлення особистості. Розкрито деякі аспекти професійного зростання
представників соціономічних професій.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме профес
сионального становления личности. Раскрыты некоторые аспекты
профессионального роста представителей социономических профессий.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональный
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Сьогодні проблеми професіоналізму й умов його забезпечення
мають очевидне значення для існування й розвитку людей та соціуму.
Образ світу, властивий тим або іншим людям – важлива складова їх
свідомості і галузь регуляторів їх повсякденної поведінки. Уявлення
професіонала про навколишній світ і самого себе – галузь існування
важливих умов регулювання й саморегуляції його активності.
Потреба в знанні закономірностей особистісного й професіонального
онтогенезу все частіше усвідомлюється суспільством при вирішенні
багатьох питань різних галузях життєдіяльності.
Професійна діяльність, об’єктом якої є людина, найбільш
прийнятна до всіх змін і колізій, що відбуваються у суспільстві, і,
можна говорити про те, що всі соціальні суспільні зміни знаходять
відбиток у професійній діяльності представників соціономічних
професій [1; 6; 9; 12 та ін.].
Кожна професійна діяльність і діяльність в системі “людина
людина”, зокрема, має свої психологічні особливості. Вони визна
чаються метою діяльності і способами її досягнення, а також
переживаннями, емоціями, настроєм, що виникають при цьому.
Стандартні обставини праці професіонала в даній системі – це
ситуації нервово психічної напруги, необхідність переключення з
одного виду діяльності на інший, вміння володіти власними
емоційними проявами, розуміти внутрішній стан тих людей, з якими
треба працювати. Професіонал в системі “людина – людина” повинен
мати широкий кругозір у галузі гуманітарних знань. Для професій
даного типу потрібен творчий склад розуму, здатність моделювати
варіанти можливих дій людей.
Зрілість особистості є умовою і невід’ємним компонентом
успішного професійного становлення представників соціономічних
професій. При цьому особистісний розвиток залежить від особ
ливостей процесу професіоналізації.
Слід зазначити, що проблема професійного становлення
особистості та її професійного зростання була предметом уваги
чималої кількості науковців. Вчені вивчали процес становлення
особистості як суб’єкта професійної діяльності через питання
узгодженості людини і професійної діяльності [15 та ін.]. При цьому
до критеріїв узгодженості відносили успішність, адаптованість,
задоволеність, ідентифікацію образу з професійною діяльністю,
усвідомлення роботи як справи життя (В.О. Бодров, Е.О. Голубєва,
К.М. Гуревич, В.В. Єрмолін, Г.С. Никифоров, В.Д. Шадріков).
У роботах В.І. Ковальова, М.І. Магури, Ф. Херцберда та ін.
розкрито роль мотивації у формуванні готовності суб’єкта до
реалізації у професійній діяльності, зміни мотиваційної структури
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суб’єкта професійної діяльності у контексті трансформації загальних
мотивів особистості в мотиви трудової діяльності (В.О. Бодров,
Є.П. Ільїн, Г.В. Ложкін та ін.
Не залишились поза увагою науковців і вивчення уявлення про
саморегуляцію у структурі особистісних якостей професіонала через
психологічні механізми регуляції професійної діяльності та
саморегуляції психічного стану людини (Є.О. Климов, Н.І. Пов’якель
та ін.) і про загальний функціональний стан, що забезпечує
оптимальні умови прийняття й розв’язання професійних завдань
(Л.Г. Дика, М.М. Пейсахов та ін.).
Зосереджуючи зусилля на аналізі уявлень про провідну роль
співвідношення еталонів особистісної та професійної структури
професіонала, науковцям вдалося визначити змістові (інтерес до
професії, потреба в самореалізації та ін.) та адаптивні (престиж
професії, заробітна плата та ін.) мотиви діяльності, через які почали
визначати ефективність професіоналізації [6; 17 18]. При цьому було
визначено, що ідентифікаційні механізми усвідомлення образу
професійної діяльності актуалізують процес формування наста
новлень і спонукальних сил особистості у напрямку вдосконалення
її психологічної структури (Ж.П. Вірна, Т.В. Кудрявцев, В.Ф. Пет
ренко та ін.). Ж.П.Вірна зазначає, що процесуальна характеристика
процесу набуття особистістю професійного досвіду супроводжується
збагаченням змісту уявлень суб’єкта про себе та власний шлях
професійного розвитку, тобто відбувається усвідомлення образу
професійної діяльності та усвідомлення особистістю себе як
професіонала [6]. Отже, результатом набуття професійного досвіду є
зміст професійної ідентифікації, яка, за оптимальних варіантів її
прояву, виявляється у протилежних формах – позитивна і негативна,
– які можуть диференціюватися й на проміжні форми (контрастно
позитивна, перспективно позитивна, контрастно негативна і
перспективно негативна).
Вивчення змісту професійної ідентифікації особистості на
кожному з виділених етапів професійного становлення, а також
аналіз мотиваційно смислових утворень, які інтегрують у собі
мотиваційні й ціннісні тенденції, складають основу цілісної
психологічної характеристики особистості у її стильових особ
ливостях професійної реалізації. Система симптомокомплексів
особистості та автобіографічні відомості суттєво доповнюють стильові
прояви мотиваційно смислової регуляції професійної реалізації
особистості.
При цьому професіоналізація як цілісний безперервний процес
становлення особистості фахівця починається з моменту вибору й

прийняття майбутньої професії і закінчується, коли людина
припиняє активну трудову діяльність.
Щодо професійного зростання, то воно неминуче залежить від
індивідуально типологічних характеристик та індивідуально
типологічного багажу, з яким людина приходить до кожної нової
стадії свого розвитку. Відтак, професійне зростання як складний і
багатограний процес не слід вивчати як лінійний. На кожній стадії
фахівець засвоює й удосконалює свій професіоналізм. При цьому
обов’язковою умовою професійного зростання особистості є
усвідомлення нею прийомів професійного самозбереження, що
розглядається як здатність особистості протистояти негативно
складній соціально професійній ситуації, максимально актуалі
зувати професійно психологічний потенціал (в умовах дестабілізації
професійного життя), протистояти професійно обумовленим кризам,
стагнації, деформаціям, а також готовність до професійної самозміни.
З огляду на наукові здобутки психологів сьогодення про
стежується тенденція цілісного аналізу життєвого і професійного
шляху особистості, що відображено в концептуальних межах
розуміння цілісного існування людини та її способу життя [12 14;
16]. Зокрема, в інтерпретації: моделей професійної поведінки –
адаптація і розвиток (Б.Г. Ананьєв); “соціальної ситуації розвитку”
відповідно до переживання особистістю кризових моментів, що
змінюють напрям її професійного розвитку (Є.О. Клімов); творчого
потенціалу професіонала через сформованість таких інтегральних
характеристик особистості, як спрямованість, компетентність та
емоційна і поведінкова гнучкість (Л.М. Мітіна); гармонійного прояву
особистісного та професійного розвитку особистості, що базується
на основних синергетичних закономірностях життєдіяльності
людини (Л.А. Чепа); неперервного процесу самопроектування
особистості впродовж життєвого шляху у таких стадіях її перебудови,
як самовизначення, самовираження і самореалізація (А.К. Маркова).
Отже, загальна модель професійного становлення особистості
містить компоненти вибору, навчання, адаптації та особистісної
реалізації в професійній діяльності. Ці компоненти відповідають
основним етапам набуття професійного досвіду у послідовності –
етапи оптації (студенти 1 го курсу), цільової оптації (студенти 3 го
курсу), адепта (студенти 5 го курсу), адаптації (фахівець із стажем
до 5 років роботи), інтернала (фахівець із стажем від 5 до 10 років
роботи) і майстра (фахівець із стажем більше 10 років), – в якій
реалізується процес усвідомлення особистістю образу професійної
діяльності, набуття нею навичок і вмінь та вироблення на цій основі
професійного стилю діяльності.
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Набуття професійного досвіду розглядається як форма усвідом
лення особистістю ставлення до власної життєдіяльності у процесі
безпосереднього включення у професійну діяльність. Це вимагає, з
одного боку, наявності певного ставлення особистості до її
професійної ролі, здібностей і нахилів, а, з іншого боку, – усвідом
лення сутності професійних вимог, що висуваються до людини під
час професійного навчання і професійної діяльності. Відомо, що зміст
професійного досвіду реалізується як у пізнавальній сфері, так і в
житті людини.
Досліджуючи професійну придатність і професійне зростання,
вчені намагалися визначити роль операціональної і мотиваційної
сфер професійної діяльності [10 та ін]. Зазначається, що операціо
нальна сторона, яка містить особистісно професійно важливі якості
й уяви про них, найбільш суттєва з точки зору прогнозу професійної
придатності, тоді як мотиваційна сфера має важливе значення для
професійного зростання.
При адаптивній поведінці у самосвідомості людини домінує
тенденція до підкорення професійній діяльності зовнішніх обставин
у вигляді виконання встановлених правил. Йдеться про процеси
самопристосування, використання відомих алгоритмів вирішення
професійних завдань. Специфіка професійної самосвідомості в моделі
адаптивної поведінки обумовлена різноманітними ситуаціями, що
потребують від людини вміння “вписуватися” в ситуацію, скоор
диновувати свої дії з діями інших людей.
У моделі професійного розвитку людина характеризується
здатністю вийти за межі невпинного потоку повсякденної практики
і побачити свою працю в цілому. Це дозволяє внутрішнє приймати,
усвідомлювати й оцінювати перешкоди та суперечності різних сторін
професійної діяльності, конструктивно і самостійно вирішувати їх,
грунтуючись на своїх ціннісних орієнтаціях, розглядати перешкоди
як стимул до дії. Усвідомлення людиною своїх можливостей,
перспективи особистісного і професійного росту спонукають її до
постійного експерементування та пошуку.
Більшість авторів схиляються до того, що про професійне
зростання можна говорити лише у тих випадках, коли людина
усвідомлює свою участь і свою відповідальність за все, що відбувається
з нею, і прагне активно організовувати своє життя [18].
У першій моделі основний вплив на поведінку людини чинять
зовнішні обставини і вимоги.
Професійне функціонування фахівця за першою моделлю
детермінується, в основному, протиріччям між вимогами професійної
діяльності і професійної спільноти – з одного боку, і можливостями і

здібностями особистості, індивідуальним стилем діяльності і
спілкування, досвідом роботи – з іншого боку. Динаміка професійного
становлення проходить, як зазначалося вище, три стадії: адаптації,
становлення, стагнації. На стадії професійної стагнації, коли
фахівець пристосував свої індивідуальні здібності і можливості до
вимог професійного середовища, він існує за рахунок правил і
стереотипів. Втім за таких обставин виникають предумови для
зниження професійної активності і професійного зростання, бо
використовується свій статус для (а не реальних досягнень)
отримання визнання. Саме на цій стадії відбувається різке зниження
показників здоров’я (невротизація, психосоматичні розлади та ін.)
[5; 9 11; 15]. У різних професійних групах стадія професійної
стагнації має різний часовий вимір: наприклад, у вчителів і лікарів –
через 10 15 років роботи, у менеджерів – через 5 7 років [12].
За другою моделлю професійного розвитку основною рушійною
силою розвитку фахівця є внутрішньоособистісне протиріччя між Я
діючим і Я відзеркаленим. Самосвідомість людини начебто “дзер
кально” відбиває реакції на неї оточуючих. Джерелом професійного
розвитку людини є рефлексія позитивних моментів у її свідомості і в
баченні суб’єкта іншими, наближення Я діючого до Я відзеркаленого
через взаємопроникнення позитивних характеристик і нейтралізацію
негативних.
За другою моделлю професійний розвиток розглядається як
безперервний процес самопроектування особистості. В ньому можна
виділити три основні стадії: самовизначення, самовираження і
самореалізацію. Отже, модель професійного розвитку особистості
може мати різні типи адаптивної поведінки, але не у вигляді
пасивного підкорення зовнішнім стимулам, а як вибір оптимального
вирішення. Можна говорити про те, що модель професійного
розвитку характеризує конструктивний шлях особистості у
професію. У свою чергу, модель адаптивної поведінки визначає
пристосування і стагнацію в професійній діяльності, що не сприяє
конкурентоспроможності фахівця, знижує ймовірність зміни професії
або кваліфікації у випадку необхідності або бажання їх змінити.
Подібна “прив’язаність” до професії або до виду діяльності в сучасних
соціально економічних умовах є фактором як психологічного ризику
втрати інтересу до професійної діяльності, так і соціальним фактором
ризику зниження матеріального добробуту і безробіття. Це по
яснюється тим, що світ професій надзвичайно динамічний і
мінливий, особливо тепер. Більшість професій сьогодні “живе” лише
5 15 років, а потім або “відмирає”, або змінюється до невпізнання.
Слід також зазначити, що особливістю сучасного світу професій є
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зміна монопрофесіоналізму поліпрофесіоналізмом, необхідність
упродовж життя не раз перевчатися, продовжувати освіту, підвищ
увати або змінювати кваліфікацію [17].
Усвідомлення власного “Я”, себе в професії, задоволеність працею
і життям в цілому може залежити від того, яка модель професійної
праці реалізується людиною, якого роду стосунки знаходяться в
основі професійного життя суб’єкта.
Проведений нами аналіз напрямків дослідження проблеми
становлення фахівця свідчить про те, що результативність набуття
професійного досвіду є похідною від ступеня адекватності відобра
ження суб’єктом вимог професійної діяльності, професійної
придатності суб’єкта, характеру професійної мотивації та рівня
розвитку індивідуально своєрідних способів розв’язання типових
життєвих і професійних завдань.
На основі вищенаведеного можна стверджувати, становлення
суб’єкта професійної діяльності є наслідком проходження людиною
складного життєвого шляху, досвід якого стає неодмінною складовою
професійного зростання.
До одиниць професійного зростання фахівця можна віднести:
– рівень особистісної зрілості або прагнення до самоактуалізації,
яке є інтегративною характеристикою особистості, що надає
можливість охарактеризувати особливості взаємодії осо
бистості й соціуму;
– мотивація досягнення, що дає можливість охарактеризувати
особливості професійної поведінки;
– спосіб каузального атрибутування успіху або неуспіху, який
дозволяє описати когнітивну диспозицію особистості як
суб’єкта діяльності;
– уявлення індивіда про власний образ Я, що надає змогу
охарактеризувати адекватність сприймання себе як суб’єкта
діяльності;
– психологічні особливості, які визначають характер взаємин із
навколишньою реальністю.
Загалом проблема професіоналізації особистості охоплює низку
об’єктивних тенденцій і пов’язана з вирішенням фундаментальних
теоретичних і прикладних проблем, які потребують свого емпі
ричного обґрунтування.
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Постановка проблеми. Соціальна ситуація розвитку – специ
фічна для кожного вікового періоду система соціальних взаємин
суб’єкта, відображена в його переживаннях і реалізована ним у
діяльності з іншими людьми. Поняття, введене Л.Виготським, як
одиниця аналізу динаміки розвитку дитини – сукупність законів,
що визначають появу й зміни у структурі особистості дитини на
кожному віковому етапі. Це поняття було спрямоване на подолання
уявлень про середовище як чинник, що механічно визначає розвиток
особистості. Дослідження соціальної ситуації розвитку дитини
дозволяють органічно вписати онтогенез особистості у соціально

історичний контекст. Соціальна ситуація розвитку обумовлює спосіб
життя дитини, її суспільне буття, в умовах якого з’являються нові
властивості і психічні новоутворення особистості. Як продукт
вікового розвитку, новоутворення формуються до кінця вікового
періоду і призводять до перебудови всієї структури свідомості дитини,
включаючи систему її ставлень до світу, інших людей, до самої себе.
Поява новоутворень – особливий знак розпаду старої соціальної
ситуації розвитку і складання нової, що супроводжується віковими
кризами [1; 244].
Соціальна ситуація розвитку є історико культурним аспектом
життєдіяльності суб’єкта в суспільстві, що включає:
– об’єктивні умови онтогенезу і соціогенезу – соціальні,
політичні, економічні, правові фактори розвитку особистості;
– соціальний статус дитинства – історико культурні і хроно
логічні характеристики дитячого віку в даному суспільстві;
– соціальні ролі, які реалізують загальну соціальну позицію
дитини – систему її ставлень до умов, статусу, ролей, яка
виявляється в установках, готовності до ухвалення цінностей
і очікувань референтної для неї групи.
Аналіз останніх досліджень. Досліджуючи близнюків періоду
дорослішання, вчені часто спостерігають явище особливої психо
логічної ситуації – “близнюкової пари”, основними характеристи
ками якої є дві суперечливі тенденції: до ідентифікації зі своїм
близнюком та, навпаки, до індивідуалізації кожного члена пари.
Перша призводить до усвідомлення себе спочатку членом пари і
тільки потім – окремою особистістю; друга надає перевагу інди
відуального розвитку кожного близнюка та усвідомленням його
самостійним суб’єктом діади, що у крайніх випадках може призвести
до виражених конфліктних стосунків близнюків. Близнюкова
ситуація вважається центральною психологічною детермінантою
постнатального розвитку близнят. Вона грає одну з важливих ролей
в емоційному, когнітивному і соціальному розвитку близнят. О.Лурія
називає це явище “своєрідною формою життя в парі”. Її специфіка,
за словами Р.Заззо, в тому, що близнята відчувають себе скоріше
членами пари, ніж окремими особами [3; 166].
Х. фон Браккен у 1934 році описав феномени гармонійного і
дисгармонійного суперництва близнят поміж собою. Непомірна,
некомпенсована ідентифікація себе із своїм близнюком (пара як
особлива одиниця), призводить до відсутності особистої ідентичності
і може стати причиною формування особистісних рис, що утруд
нюватимуть соціальну адаптацію як у дитинстві, так і в дорослому
віці [3; 168].
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