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Піддячий Микола Іванович: науковий твір «СОЦІАЛЬНО-

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ». Скорочена назва твору: 

С.-п.р.о.. 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ (С.-

п.р.о.) – неперервний процес спрямований на духовне, інтелектуальне, 

фізичне, соціальне і професійне формування особистості через поетапний 

індивідуальний вияв у системі її мотивів фундаментальної потреби пізнання 

в обраній для діяльності виробничій чи невиробничій сфері на ринку праці та 

застосуванні отриманих знань для становлення діяльнісної (операційно-

технологічної) складової психологічної сфери з метою професійної взаємодії 

у процесі вироблення суспільно значущого продукту праці. С.-п.р.о. є 

комплексною науково обґрунтованою системою форм, методів, засобів і 

технологій залучення до реалізації особистісних та громадянських значущих 

цілей, формування цінностей та розбудови відносин, яка цілеспрямовано 

використовується для досягнення мети: вироблення в свідомості людини 

внутрішньої потреби самовираження та самоствердження шляхом створення 

соціально значущих матеріальних і духовних цінностей необхідних для 

задоволення потреб; засвоєння визначеного змісту освіти й застосування 

певної системи базових і спеціальних знань та норм, які дають змогу повною 

мірою функціонувати в суспільстві та професійному середовищі; реалізації 

творчого потенціалу, здібностей, задатків; формування рівнів 

компетентностей на етапах вікового розвитку; здобування психологічного та 

соціально-професійного досвіду; гармонізованого розвитку; капіталізації 

людських ресурсів в умовах реальної та прогнозованої трудової діяльності і 

взаємодії на ринку праці. Механізми формування та функціонування С.-п.р.о. 

зумовлюються системою координат життєвого простору людини та 

суспільства. Складності проектування С.-п.р.о. пов’язані, насамперед, з: 

вибором напряму професійної діяльності в швидкозмінних умовах життя та 

праці; системним підходом до організації психологічної діяльності в різних її 

формах та видах; об’єктивністю оцінки за працю, яка необхідна для 

забезпечення життєдіяльності суспільства та розвитку держави; заниженням 

рівня очікуваної винагороди за суспільно значущу виконану роботу; 

хронічним дефіцитом проектів і ресурсів для розвитку протягом життя тощо. 

С.-п.р.о. має філософський, психологічний, педагогічний, соціальний та 

економічний освітні компоненти. Їх гармонізація створює передумови 

активізації психологічної діяльності особистості стосовно усвідомлених 

потреб і умов їх задоволення та поетапне розв’язання суперечностей у 

процесі життєдіяльності на синергетичних засадах. Застосування 

синергетичного підходу спрямовується на: розв’язання особистісних і 

соціальних лінійних і нелінійних завдань; утворення рівнів компетентностей 

на різних етапах розвитку з урахуванням вікових особливостей, що дають 

можливість існувати в умовах мінливого глобалізованого простору в 

особистісному й суспільному аспектах відповідно до соціальної зрілості та 

статусу, пов’язаного з соціально-професійною належністю. 

Для досягнення мети С.-п.р.о. застосовують інтегративні види 
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технологій у сукупності методів, прийомів та впливів, спрямованих на 

саморозвиток особистості, активізацію її зусиль та упорядкування сукупності 

процедур й операцій за допомогою яких реалізується певний соціально-

професійний проект або конкретна ідея реорганізації, модернізації чи 

вдосконалення взаємодії з ринком праці. Технології С.-п.р.о. відображають 

прикладний аспект, особливостями якого є: гнучкість, що виявляється в 

періодичній зміні змісту та форм на рівні суб’єктно-об’єктної, об’єктно-

суб’єктної та суб’єктно-суб’єктної взаємодії; неперервність, яка визначається 

потребою постійної взаємодії з особистістю; циклічність повторення етапів, 

стадій, процесу взаємодії з вихованцем; дискретність технологічного 

процесу, що відображається в нерівномірності впливу на різних етапах 

взаємодії; непрогнозованість очікуваних результатів унаслідок стихійних, 

спонтанних процесів у соціумі. Ефективність процесу технологізації С.-п.р.о. 

полягає в: неперервності й наданні цільової спрямованості; оптимізації 

соціально-професійної діяльності; гарантуванні сталості соціально-

професійної спрямованості; формуванні механізмів саморегуляції; 

забезпеченні сприятливих умов для реалізації визначеної мети тощо. 

У процесі С.-п.р.о. визначається сукупність умов, що цілеспрямовано 

впливають на життєдіяльність особистості, її свідомість і поведінку з метою 

формування певних якостей, переконань, ціннісних орієнтацій та потреб. 

Вона сприяє соціалізації людини, усвідомленню себе особистістю, котрій 

близькі та зрозумілі інтереси інших. Доцільність створення системи С.-п.р.о. 

для успішної адаптації, індивідуалізації та інтеграції особистості пов’язана з: 

трансформацією зусиль суб’єктів діяльності шляхом закріплення 

взаємозв’язку компонентів навчально-виховного процесу (цільового, 

змістового, організаційного, діяльнісного, продуктивного); розширенням 

діапазону можливостей впливу на особистість завдяки залученню до процесу 

освоєння природного й соціально-професійного середовищ; проектуванням 

умов саморозвитку, самореалізації та самоствердження особистості, що 

сприяє її самовираженню, вияву неповторної індивідуальності, гуманізації 

ділових і міжособистісних стосунків тощо. 

С.-п.р.о. здійснюється як стихійно, наприклад, через соціум і народну 

педагогіку, так і цілеспрямовано, шляхом спеціально організованого впливу і 

взаємодії навчальних закладів, соціальних інституцій, сім’ї. Зміст освіти й 

державні вимоги до рівня С.-п.р.о. та формування в умовах освітнього 

простору якостей, цінностей і компетентностей особистості регулюються 

Державними стандартами. 

С.-п.р.о. учнів в умовах профільного освітнього середовища властиві: 

громадянська спрямованість, орієнтація на розвиток соціально значущих 

цінностей майбутніх фахівців – професійного обов’язку, готовності до 

колективної роботи, уміння приймати рішення та нести за них 

відповідальність, професійного самовдосконалення впродовж життя тощо. 

З огляду на закономірні зв’язки між метою, засобами та результатами 

соціально-професійно спрямованого навчання й умовами їх застосування 

увага приділяється таким основним складовим змісту освіти й вимогам до 
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підготовки учнів в основній та старшій школі:  

1. Трудова діяльність та її інфраструктура: закони управління трудовою 

діяльністю; мета, завдання, види, класифікація й об’єкти, на які спрямована 

діяльність; регіональні та державні об’єкти докладання трудової діяльності; 

шляхи й форми забезпечення трудовими ресурсами (продуктивними силами); 

соціальна значущість та економічні результати трудової діяльності; природо 

збереження. 

2. Праця людини: предмети та знаряддя праці; професії та трудовий 

процес у найпоширеніших сферах діяльності; вплив наявних умов на 

результати праці; морально-етичні норми поведінки у процесі праці. 

3. Професійна культура: організація трудового процесу; розвиток 

професійної творчості; дотримання трудової етики; здоров’язбереження. 

4. Професійна орієнтація: оптимізація процесу свідомого професійного 

самовизначення з урахуванням індивідуально-психологічних властивостей, 

характеристик і показників професійної придатності на основі структури 

ринку праці; формування компетентностей для визначення, реалізації та 

коригування професійної траєкторії, зважаючи на показники і критерії 

професійної придатності та відповідності потребам ринку праці в кадрах. 

5. Господарювання у побуті: використання наявних засобів у процесі 

ведення домашнього господарства; аналіз стану сімейної економіки та 

методи і технології її зростання. 

6. Підприємницька діяльність: організація праці; структура; умови 

реалізації; критерії оцінювання. 

7. Соціально-професійна взаємодія на ринку праці: планування процесу з 

визначенням кінцевої мети та методів і технології його протікання; організація 

процесу; зворотній зв'язок і проміжний контроль у протіканні процесу; оперативне 

регулювання і корегування; особистісне саморегулювання та суспільний вплив; 

аналіз отриманих результатів. 

 Структура, зміст й обсяг інформації соціально-професійно 

розвивального характеру для вищої школи, системи підвищення кваліфікації 

та освіти протягом усього життя розробляються відповідно до цілей освіти, 

мети навчання, засобів навчально-виховної діяльності згідно з 

усвідомленими потребами людини, її світоглядних і громадянських якостей, 

а також перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, 

культури, мистецтва. Головною метою С.-п.р.о. на етапах вікового розвитку є 

приведення у відповідність фахового та посадово-функціонального рівня 

компетентностей із потребами й вимогами суспільства на конкретно-

історичному етапі культурного і соціально-економічного розвитку. У процесі 

підвищення кваліфікації С.-п.р.о. збільшує міру усвідомлення фахових 

завдань, способів і технологій їх найпродуктивнішого розв’язання у 

предметній діяльності, а отже, завдяки усвідомленню, пізнанню, освоєнню на 

вищому рівні відбувається процес висхідного руху ступеня фахової 

підготовленості. 

 


