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НОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Актуальність дослідження. Інформаційний бум як один із чинників входження 

глобалізованого світу в еру інформаційного суспільства висуває нові вимоги до 

освітньої галузі. Відповідно, в освітніх документах України йдеться, що метою освіти 

має бути професійно компетентний, ініціативний, творчий громадянин, наділений 

почуттям обов'язку і відповідальності перед суспільством, здатний швидко 

адаптуватися до сучасного світу, характерними рисами якого є підвищення ролі 
особистості, інтелектуалізація її діяльності у контексті динамічних змін техніки і 
технологій, неперервного зростання обсягів інформації. У цьому аспекті можна 

говорити про завдання з формування професійної компетентності майбутнього фахівця, 

що є важливим аспектом у процесі підготовки спеціалістів будь-якої галузі людської 
діяльності.  

Аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку, що компетентність як 

інтегральна якість фахівця, має пов'язуватися не тільки із специфічним обсягом знань, 

умінь та навичок, але й із здатністю прийняття адекватних рішень та застосування 

знань у нових галузях науки та техніки (мобільність знань), де засвоєні знання можуть 

виявитись застарілими, що виявляє потребу в універсалізації і модифікації знань, 

формування здатності використовувати ці знання в умовах швидкої зміни в галузі 
сучасних технологій.  

Для того, щоб знання набули рис універсальності, цілісності та творчого змісту, 

вони мають отримати додаткову афективно-перцептивну репрезентацію, вийти на 
рівень чуттєвого сприйняття. Це насичує знання новими комплексними асоціативними 

зв'язками, збагачує їх додатковими міждисциплінарними паралелями та сприяє 
формуванню професійної компетентності фахівця [1-3].  

Відтак, завдання статті є формулювання нового підходу до формування в 

студентів професійних компетентностей, пов’язаного з потребою враховувати у цьому 

процесі афективно-перцептивного аспекту психічної діяльності майбутніх фахівців.  

Виклад матеріалу. Процес пізнання світу тісно пов'язаний з типом 

репрезентативної  (сенсорної) системи людини, яка визначається розвитком сфери її 
чуттів, що відіграє важливу роль у формування у студентів відповідних ЗУНів, 

оскільки складає так званий гностично-перцептивний компонент психічної діяльності 
людини.  

У цьому зв’язку зазначимо, що психологічний напрям нейро-лінгвістичного 

програмуванню (НЛП), до якого все частіше починають звертатися вітчизняні педагоги 

[4], поділяє людей на декілька груп, залежно від того, який перцептивний канал 

сприйняття дійсності у людини переважно розвинутий:  

аудіальний (слух),  



візуальний (зір) або  

кінестетичний (рух, дотик, смак) [6].  

Одна із цілей розвитку людини тут розуміється як гармонійних розвиток трьох 

репрезентативних систем, що значно розширює пізнавальні ресурси майбутнього 

фахівця.  

Відтак, процес пізнання та освоєння світу людиною, її взаємодія з сфері 
соціального й професійного середовища багато у чому залежить від рівня розвитку 

репрезентативних систем, соціальної перцепції, що, у свою чергу, зумовлює 
формування емпатійної здатності людини до співпереживання, спроможності зрозуміти 

мотиваційні спонуки іншої людини, вміння стати на її точку зору. А це, як вважає 
О.К.Тихомиров, постає одним із показників мудрої людини [5]. 

Тому у процесі професійної підготовки важливим є розвиток у майбутніх фахівців 

сфери чуттів.  При цьому одним із моментів оцінювання якості професійної освіти 

можна вважати аналіз розвитку репрезентативних систем у майбутніх фахівців.  

Інший важливий аспект впровадження компетентнісного підходу у процес 

професійної підготовки пов'язаний із інтеграцією чуттєвих та емоційних процесів 

нервової системи студентів. Оскільки чуттєвий та емоційний процеси психічної 
діяльності людини постають у певній функціональній єдності (емоційні стани людини 

реалізовані на чуттєвому рівні, а чуттєві реакції – емоційно забарвлені, коли емоції та 
чуття у їх єдності репрезентують афективно-перцептивну сферу психічної діяльності 
людини), то постає питання про формування у майбутнього фахівця адекватних 

емоційних реакцій на стимули зовнішнього середовища. Йдеться не тільки про 

необхідність формувати у нього регулятивні вміння (що передбачає усвідомлення ним 

своїх емоційних станів; управління емоціями, їх контролювання), але й про проблему 

підтримання неперервності емоційних реакцій в студентів у процесі їх професійної 

підготовки.  

Людина постійно зазнає динамічну зміну емоційних реакцій, при цьому знання, 

уміння і навички набуваються та формуються у процесі певних емоційних станів, які 
постають певним психофізіологічним "полем" реалізації компетентностей, так званою 

їх "психофізіологічною прив’язкою". Зміна емоційних станів передбачає зміну 

відповідних умов використання компетентностей. Таким чином, майбутній фахівець не 
завжди може певно володіти компетентностями у нових емоційно закарбованих 

життєвих обставинах. Саме тривала практична діяльність фахівця дозволяє йому крок 

за кроком немов би заново формувати відповідні професійні вміння в нових 

виробничих умовах.  

Для переборення зазначеної принциповою труднощі у процесі професійної 
підготовки остання має орієнтуватися на контекстний (суб’єктно-діяльнісний) підхід, за 
яким навчальна діяльність студентів має моделювати їх майбутню професійну 

діяльність.  

Розв’язання зазначеної проблеми, на наш погляд, потребує інтеграції студента, 

задіяного в освітньому процесі, до свого сутнісного особистісного статусу – до стану 

самоусвідомлення (який співвідноситься з ядром особистості – її Я-концепцією), на 
основі якого студент не тільки зміг би постійно контролювати свої емоційні стани, але 

й саме у цьому стані формував відповідні професійні уміння, які за цих умов  

набувають функціональної неперервності через неперервність підтримання людиною 

стану самоусвідомлення.  

Цей висновок веде за собою інший висновок стосовно того, що не інтелектуальні 
здібності вихованця, а його самосвідомість має бути як метою, так і критерієм 

ефективного навчально-виховного процесу, оскільки самосвідомість постає 
найважливішим чинником процесу соціалізації людини, її гармонійної інтеграції у 



соціальну структуру суспільства.  

Зазначений висновок можна проілюструвати спостереженнями В. Франкла, які 
засвідчили, що поведінка юнаків та їх подальші життєві перспективи не можуть бути 

достовірно екстрапольовані та передбачені на основі обстановки в сім'ї, завдяки аналізу 

шкільних або соціальних переживань, сусідських або соціокультурних впливів, 

показників медичної картки, навчальної успішності, спадкового фону та інших 

чинників. Набагато кращий прогноз дає саме ступінь саморозуміння й 

самоусвідомлення [7, с. 81].  

У зв'язку з цим відзначимо і спостереження Д.М.Узнадзе, який експериментально 

досліджував психічних хворих з метою з'ясувати, якою є сутність цих захворювань, в 

результаті чого було доведено: всі психічні хвороби мають одну і ту ж природу, яка 

полягає в повній або частковій втраті хворими здатності об'єктивації – специфічно 

людської здатності свідомо оцінювати явища дійсності і свідомо ж приймати рішення, 

що пов'язано насамперед зі станом усвідомленості, здатності людини дистанціюватися 

від наявної ситуації. Це, з іншого боку, означає відкритість людини як до внутрішнього 

(самому собі), так і до зовнішнього (світу) аспектів реальності, що можливо тоді, коли 

внутрішнє і зовнішнє знаходяться в інтегральному гармонійному зв'язку один з одним, 

коли мікро- і макрокосмос ідентичні. 
Висновки. Відтак, формування професійних компетентностей у майбутніх 

фахівців має орієнтуватися не такий освітній процес, в якому б враховувалася здатність 

студента використовувати професійні компетентності у різнобічних змінених умовах 

його діяльності. При цьому важливим аспектом у формування майбутнього фахівця є 
його Я-концепція, сфера самосвідомості.   
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