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Останнім часом на перше місце в трудовій мотивації особи в сучас-

ному суспільстві виходить прагнення до професійного вдосконалення і 
професійного зростання. Однією з найважливіших рушійних сил соціаль-
ної динаміки стає професіоналізм як складне явище, що стимулює поси-
лення соціальної активності особи і збільшення ступеня її відповідальності 
як за власну долю, так і за підвищення ефективності економічних процесів 
в суспільстві. 

Основна мета професійного виховання – забезпечення відповідності 
індивідуальних якостей особи суспільним вимогам. У основі цієї ідеї ле-
жить сформульоване Т. Парсонсом положення про те, що результат профе-
сійної діяльності (її успішність і задоволеність нею) залежить від ступеня 
співвіднесення індивідуальних якостей з вимогами до професії [9,46]. 

Найважливішою складовою професійного виховання є професійна 
освіта як система соціокультурних, виховних і розливальних дій на люди-
ну, направлених на формування необхідних для даної професії знань, 
умінь, навичок особи. На думку А.Н. Лейбовіча, професійна освіта – це 
процес і (або) результат професійного становлення і розвитку особи, що 
супроводжується оволодінням наперед встановленими знаннями, уміннями 
і навиками по конкретних професіях і спеціальностях [5,3].  

Ядром первинної професіоналізації, її центральним компонентом і 
найголовнішим етапом, є професійне навчання, отримання конкретної спе-
ціальності у вузі або іншій професійній освітній установі.  

Процес професійної підготовки у вузі припускає цілеспрямоване фо-
рмування у майбутніх фахівців системи соціально-професійних навичок, 
глибоких переконань, світоглядних позицій, що складає фундамент для ро-
звитку професіоналізму. Крім того, професійний інтерес, не обтяжений за-
гальнолюдськими етичними цінностями, може стати причиною професій-
ної вузькості, тому значущим компонентом професійного навчання повин-
не стати етичне виховання [7,264].  

Зміст професійного виховання не вичерпується завданнями практич-
ного освоєння професії. Фахівець, що одержав певну професійну кваліфі-
кацію, тільки в тому разі зможе пройти шлях до професіонала, якщо його 
професійне становлення включало не тільки набуття необхідних навиків і 
умінь, але і формування духовних якостей і установок, що дозволяють йо-



му вирішувати актуальну особову проблему переходу до активної, самос-
тійної, творчої і відповідальної професійної ролі.  

Для успішного виконання функцій суб’єкта професійних відносин 
особистість повинна не тільки оволодіти знаннями, уміннями та навичками 
в умовах професійного навчання, але і освоїти культурну спадщину суспі-
льства, зробити його надбанням свого внутрішнього світу.  

Метою професійного виховання є особистий розвиток суб’єкта, фор-
мування професійних установок, мотивів, відносин, ціннісних орієнтацій, 
що забезпечують безперервний розвиток, самоактуалізацію і повноцінну 
участь в професійному житті [3,с.18.]. 

Успішне закінчення професійного навчального закладу і отримання 
відповідної спеціальності завершує первинну професіоналізацію суб’єкта і 
стає відправною точкою його вступу до світу професійних відносин 
[2,с.45.]. 

Успішність професійного самовиховання залежить, головним чином, 
від активності особи, від її прагнення до досконалості, від бажання досягти 
вершин в професійній майстерності. [8,286.]. Чималу роль в цьому процесі 
грає також загальна гуманістична спрямованість і світоглядна підготовка 
фахівця, його здібність до широкого і, разом з тим, глибокого бачення 
професійних і соціальних проблем. 

Сучасний ринок праці ставить людину в ситуацію, коли вона виму-
шена починати своє професійне становлення наново: бажання вибрати ту 
або іншу професію стало коректуватися не тільки психофізіологічними 
можливостями людини, але і обмеженнями, що накладаються ринком пра-
ці. Але навіть радикальна зміна професії вже в зрілому віці не означає не-
можливості повного оволодіння нею за умови наявності світоглядних і ду-
ховно-етичних підстав для професійного розвитку особи. Успішної репро-
фесіоналізації сприяє відповідна державна політика, розвиток системи 
професійного консультування, служб зайнятості – відповідної інфраструк-
тури по оперативному наданню освітніх послуг для безробітних, або охо-
чих отримати нову професію. 
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