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Materialy ї Ш Mifd^n аг о do wej naukowi-praktycznej konferencji 

PSYCHOLOGIA PRACY К.психол.н. Болотнікова І.В. 

Інститут психології імТ.С.Костюка НАШІ України 

ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ 

У становленні особистості вирішальне значення належить провідній діяль-
ності. Визнання значення провідної діяльності в особистісному розвитку неми-
нуче приводить до виділення в безупинному процесі становлення особистості 
періоду, пов'язаного з вибором, підготовкою до виконання і виконанням дорос-
лою людиною одного типу діяльності - професійної, Перетворення професійної 
діяльності у провідну залежить від соціальпо-економічних відносин, соціальної 
ситуації, позиції особистості. Цей період займає велику- частину життя людини. 
Траєкторія долі людини, її щастя, самопочуття, задоволеність життям, фізичне і 
психічне здоров'я багато в чому визначаються задоволеністю змістом профе-
сійної діяльності, ставленням до неї, рівнем професійних досягнень, Можна 
сказати, що для більшості людей основою розвитку особистості в зрілому віці 
стає професійна діяльність [4]. 

Сучасні дослідники для позначення особистісних змін, які відбуваються в 
процесі засвоєння і здійснення професійної діяльності і зумовлюються характе-
ром цієї діяльності, все ширше використовують поняття «професіогенезу», яке 
розглядається як цілісний безперервний процес становлення особистості фахів-
ця, який починається з моменту7 вибору і прийняття майбутньої професії і закін-
чується, коли людина припиняє активну трудову діяльність. В літературі зазви-
чай виділяють два напрямки професіогенезу особистості: формування внутрі-
шніх засобів професійної діяльності, що включають спеціальні знання, уміння і 
навички, мотиваційні аспекти професійної діяльності, професійні риси характе-
ру, здатність до професійного спілкування, рефлексію, інтелектуально-творчі 
якості, адекватний індивідуальний стиль професійної діяльності; формування та 
засвоєння зовнішніх (соціальних) засобів професійної діяльності, що супрово-
джується накопиченням певних соціальних регуляторів в даному професійному 

• Л в • • • 

співтоваристві, освоєння соціального простору професії, відповідних матеріалів і 
інформаційних засобів професійної діяльності. Результатом професіогенезу є до-
сягнутий особистістю рівень професіоналізму, тобто професійної зрілості особи-
стості, Дана характеристика є інтегральним утворенням і, на думку цілого ряду 
дослідників, включає особистїсну, соціальну та діяльнісну зрілість фахівця [1] . 

Під професійним становленням фахівця розуміють процес прогресивної 
зміни його особистості внаслідок соціальних впливів, професійної діяльності 1 
власної активності, спрямованої на самоудосконалення і самоздійснення™ Ста-
новлення обов'язково передбачає потребу у розвитку і саморозвитку, можли-
вість і реальність її задоволення, а також потребу у професійному самозбере-
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женні [4]. Професійне становлення - це формування професійної спрямованос-
ті. компетентності, соціально значущих та професійно важливих якостей і їх ін-
теграція. готовність до постійного професійного зростання, пошук оптимальних 
Прийомів якісного і творчого виконання діяльності у відповідності до індивіду-
ально-психологічних особливостей людини [4]. 

За Е.Ф.Зєєром [4], інтелектуальні особливості, зокрема - мислення, є необ-
хідною та важливою складовою як професійної кохмпетентності, так і професій-
но важливих якостей у будь-якій професії на всіх без виключення етапах стано-
влення фахівця» 

Ідея зв'язку мислення із засвоєними знаннями, яку висунув Л3С,Виготський 
[3], стала однією з головних у теорії навчання. Цей зв'язок змістовно розкриваєть-
ся через організацію способу засвоєння як специфічної діяльності, що дає знання 
про об'єкт. Спосіб організації пізнавальної діяльності як планомірного досліджен-
ня предмету з'ясовує зміст заснованих знань про нього, стаючи засобом мислення, 
В основі такого підходу лежить використання принципу системності, тобто побу-
дови концептуальної системи, яка описує предмет вивчення в рамках класичної 
схеми системного аналізу. Кожний елемент знань набуває при цьому своє 
функціональне значення лише в системі, свою «роль» - в цілості, у зв'язку з 
іншими елементами. Знання про предмет представляються не в стійко-описовому 
вигляді, а розкривають структуру предмета в системному ракурсі, 

Знання при системному засобі організації їх засвоєння мають наступні 
важливі характеристики: 

- усвідомленість, що виражається відношенням до діяльності пізнання як 
до об'єктивного процесу, що має свої закономірності; 

- адекватним вираженням понятійними засобами і предмету, і методу; 
- можливість використання знань у будь-яких ситуаціях, що забезпечують 

рішення задач, які відносяться до даної предметної області; 
- знання про предмет найбільш повно виражають його як ятсісно певну систему; 
- системне розкриття предмету суттєво підвищує світоглядний аспект 

предметних знань, 
Пізнавальна діяльність у процесі засвоєння системних знань набуває реф-

лексивного характеру, оскільки знання стають для них особливим «предме-
том», що функціонує за своїми власними законами, 

Системне орієнтування в предметі має важливе значення для вирішення еври-
стичних задач, за допомогою яких суб'єкт може передбачати можливий результат і 
планувати дослідження мети із значним скороченням шляху до неї, Під творчим зав-
данням зазвичай розуміється завдання, спосіб вирішення якого суб'єкту- невідомий, і 
його вирішення зазвичай пов'язують з вихідним (ще до початку навчання) рівнем 
пізнавальної активності, оригінальністю мислення™ Будь-яке завдання являє собою 
об'єкт у системі відносин, їх різноманітність і з'ясовує ступінь складності завдання,, 
1 Іри цьому «ключове» відношення в нестандартній задачі, як правило, виступає в 
опосередкованих зв'язках, Продуктивність, яка притаманна творчому мисленню, 
виступає результатом налаштування мислення певним чином дослідиш об'єкт, 
відбиваючи в ньому системні зв'язки та відношення [3]. 
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