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acquisition of their professional maturity, presence of psychological readiness for new professional 
achievements and events of  the second peak and later the third one of scientific and educational 
fruitfulness for lecturers of this age.  

High positive correlations of all selected features (attributes) of professional self-fulfilment 
with the levels of internal and external professional self-fulfilment and also with its general level 
are noted, it means that all features determine self-fulfilment development in the profession of high 
school lecturers and vice versa. The most expresses correlation is observed for the attribute “profes-
sional goal achievements” that is obviously the most important one for the process of professional 
self-fulfilment. 

Key words: professional self-fulfilment, features (indexes, attributes) of professional self-
fulfilment, professional efficiency, professionalism, professionals of scientific and pedagogical pro-
file. 
 
Кружева Т.В. 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОЗДІЙСНЕННЯ: СИСТЕМА ПОНЯТЬ. 
 

Кружева Т.В. Професійне самоздійснення: система понять. В статті викладено 
теоретичні положення стосовно поняття «професійне самоздійснення», проаналізовано його 
зміст із залученням понять «професіонал» «професіоналізм», «професійна компетентність», 
«життєве самоздійснення». Намічені шляхи та підібраний методичний інструментарій для 
експериментального дослідження критеріїв та детермінант професійного самоздійснення 
вчених-дослідників. 

Ключові слова: професійне самоздійснення,  життєве самоздійснення, професіоналізм 
Кружевая Т.В. Профессиональное самоосуществление: система понятий. В статье 

изложены теоретические положения относительно понятия «профессиональное самоосуще-
ствление», проанализировано его содержание с привлечением понятий «профессионал», 
«профессионализм», «профессиональная компетентность», «жизненное самоосуществле-
ние». Намечены пути экспериментального исследования возможных критериев и детерми-
нант профессионального самоосуществления ученых-исследователей. 

Ключевые слова: профессиональное самоосуществление, жизненное самоосуществле-
ние, профессионализм.  

 
Постановка проблеми. Триває всебічний, різноплановий процес станов-

лення нашої держави, що активізує значні зусилля в адміністративно-
політичному, організаційному, фінансово-політичному та професійному пла-
нах. Але ці зусилля будуть марними без відповідного наукового, зокрема, нау-
ково-психологічного забезпечення. Як відомо, саме психологія, психофізіологія 
відіграють значну роль у активізації особистісного потенціалу сучасної людини  
як суб’єкта  різних видів соціальних і практичних взаємин.  Свою соціальну 
функцію психологія відіграє за рахунок наукових розробок із підготовки 
висококваліфікованих фахівців, спроможних до саморозвитку, самоменедж-
менту, саморегуляції, самоактуалізації як компонентів не тільки в цілому  
життєвого, але й професійного самоздійснення.  

Вихідні передумови. Якщо стосовно життєвого самоздійснення напрацьо-
вано значний як теоретичний, концептуальний, критеріальний та емпіричний 
матеріал [2, 12, 18, 24, 26, 32, 34], то стосовно професійного самоздійснення та-
ких робіт обмаль [15], що робить актуальним вивчення даної проблеми стосов-
но сутності, ознак, критеріїв, етапів, рушійних сил, взаємозв’язку стилів 
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професійного самоздійснення з віковими та індивідуально-психологічними 
особливостями. Тому вважаємо доцільним наше звернення до вже відомих 
фактів, які, певною мірою дотичні, на наш погляд, до сутнісних аспектів про-
блеми професійного самоздійснення.  

Одним із факторів, який впливає на систему професійної підготовки 
фахівця й окремі її складові в руслі проблеми професійного самоздійснення, 
вивершення в своїх досягненнях, є, так званий, соціальний запит на 
професіонала. Професіонал в широкому розумінні – це суб’єкт, який має високі 
показники професійної діяльності, професійний і соціальний статус, таку, що 
динамічно розвивається систему особистісної й діяльністної нормативної 
регуляції. Професіонал постійно націлений на саморозвиток і  самовдоскона-
лення, на нові особистісні й професійні досягнення, що мають істотне 
соціально-позитивне значення.  

Особистість професіонала в сучасній психології досліджується за різними 
напрямками: процес становлення особистості професіонала, тенденції розвитку 
соціально-психологічної готовності до професійної діяльності, вивчення впливу 
соціально психологічних та психолого-педагогічних чинників на ефективність 
професійної діяльності, розробка ефективних методів підготовки фахівця,  
особливості професійного розвитку, формування професійної самооцінки, 
самосвідомості, самоідентифікації тощо [1, 8, 9, 10,31, 35]. 

Яким же критеріям повинен відповідати спеціаліст-професіонал? В даному 
аспекті потрібно визначитися з поняттям «професіоналізм». Саме в ньому 
відображаються й узагальнюються різноманітні критерії, яким повинен 
відповідати спеціаліст. Нині наявні декілька підходів щодо сучасного 
розуміння понять «професіоналізм» та «професіонал». Наприклад, якщо звер-
нутися до їх акмеологічних узагальнень [3, 7, 17, 29], то з’ясовується, що за два 
останні десятиріччя відбулися три якісні зміни щодо його сутності. Додамо до 
цього, що кожному з трьох розумінь професіоналізму, відповідає власний та 
специфічний підхід до змісту й засобів побудови системи професійної 
підготовки. 

У першому розумінні професіоналізм є синонімом компетентності. Це  
головний когнітивний компонент підсистеми професіоналізму особистості, 
сфера професійної системи знань, що постійно розширюється, обізнаності, ав-
торитету в якійсь галузі, коло вирішуваних питань, яка дозволяє виконувати 
професійну діяльність з високою продуктивністю. 

Формування відповідного рівня компетентності цілком забезпечується 
професійно-педагогічною системою, яка спрямована на знання, вміння та на-
вички.  Своєрідний ідеал такої системи професійної підготовки – це спеціаліст, 
обізнаний у відповідній сфері, який вміє розв’язувати типові завдання, що ви-
никають у його професійній діяльності.  

Розрізняють такі види професійної компетентності:  
• спеціальна компетентність – високий рівень володіння професійною 

діяльністю, здатність проектувати свій професійний розвиток; 
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• соціальна компетентність – володіння прийомами професійного 
спілкування, співробітництва, що дозволяє успішно виконувати спільну 
діяльність, відповідальність за результати своєї професійної праці; 

• особистісна компетентність – володіння прийомами самовираження, 
самопризентації, самомендженту та саморозвитку, засобами протидії 
професійним деформаціям особистості; 

• індивідуальна  компетентність – володіння прийомами самоорганізації, 
самореалізації та розвитку особистості в межах професії, вміння 
раціонально організовувати свою працю без  перевантажень, хронічної 
втоми, професійного вигорання, вікового зниження продуктивності [19].                      
Структура і зміст професійної компетентності багато в чому визначається 

специфікою праці. Так, наприклад, в професіях типу «людина» – «людина» 
особливого значення набуває підсистема психологічної компетентності, що   
забезпечує ефективну взаємодію в суб’єкт – суб’єктних взаєминах. 
Психологічну компетентність розуміють також як систему знань про людину як 
індивіда, суб’єкта, особистості та індивідуальності, включену в міжособистісну 
взаємодію, котра забезпечує її ефективність. У свою чергу в психологічній 
компетентності розрізняють декілька підсистем:  
• соціально-перцептивну (знання людей в силу індивідуальної 

спостережливості та проникливості); 
• соціально- психологічну (знання закономірностей поведінки та діяльності 

людини, котра включена в соціальну группу); 
• аутопсихологічну (самосвідомість, самооцінка, самоконтроль емоцій, 

станів, працездатності, поведінки, а також самоефективність); 
• комунікативну (знання стратегій і методів ефективного спілкування); 
• психолого-педагогічну (знання методів здійснення впливу). 

При акмеологічному підході професіоналізм розуміється не тільки як умо-
ва досягнення високих професійних результатів, але й  в більш широкому кон-
тексті – як успішність реалізації людини в житті. Професіоналізм - це  
своєрідна психологічна організація особистості, що відображає відношення 
людини до праці, до стану своїх професійно важливих якостей.  

Тому розрізняють дві сторони професіоналізму: стан мотиваційної сфери 
людини (мотиви, смисло-цілі, задоволення від праці) і стан операційної сфери 
(прийоми, засоби діяльності, здібності, знання, вміння, навички) [19]. 

Друге розуміння професіоналізму передбачає наявність у спеціаліста 
творчого потенціалу. Таке розуміння пройшло шлях від так званих творчих 
здібностей, через творче мислення до творчої особистості. Підготовка 
професіонала з творчим потенціалом реалізується різними формами проблем-
ного навчання [13, 25, 30]. 

Й, нарешті, третє найбільш узагальнене розуміння професіоналізму 
пов’язане з ідеєю самореалізації (11, 16,23, 26, 28), а також самоактуалізації [20, 
21] особистості через професію.  
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Таким чином, професіоналізм розуміють як сукупність особистісних ха-
рактеристик людини, необхідних для успішного виконання праці («норматив-
ний професіоналізм»); «реальний професіоналізм» відображає факт наявності у 
людини необхідного нормативного набору психічних якостей, коли 
професіоналізм стає внутрішньою характеристикою (потребою) особистості [4, 
14, 19, 22, 33]. Професіоналізм особистості – якісна характеристика суб’єкта 
професійної праці, що відображає високий рівень розвитку професійно-
важливих якостей, акмеологічних інваріантів професіоналізму, адекватний 
рівень домагань і ціннісних орієнтацій, спрямованих на прогресивний розвиток 
особистості.  

Висновки. На сьогодні бракує переконливих теоретико-експеримен-
тальних досліджень, які б наповнювали конкретним психологічним, психолого-
педагогічним, психофізіологічним змістом цю досить-таки складну проблему – 
набуття професіоналізму, професійного самоздійснення особистості. Все зазна-
чене вище й обумовлює актуальність дослідження особливостей професійного 
самоздійснення особливості, оскільки будь-які рухи в напрямку вирішення цієї 
проблеми  відкривають можливості для розробки, побудови системи 
професійної підготовки спеціалістів – професіоналів. Як і в усьому світі, так і в 
українському суспільстві стверджується цінність професіоналізму. Ідея со-
ціальної цінності професіоналізму стверджується разом із ідеєю власного осо-
бистого успіху. Нині є певні підстави вважати, що й у нашому суспільстві ко-
жен конкретний спеціаліст тією чи іншою мірою розраховує на власний успіх.  

За одержанням професії, не зважаючи на всілякі складнощі  й негаразди в 
соціально-економічній сфері сучасного українського суспільства, стоїть дещо 
більше ніж прагнення отримати лише матеріальні статки. Особистість все 
частіше прагне до вияву своєї сутності. Зовнішньо це може мати форму 
соціального чи особистісного успіху. Що ж стосовно внутрішніх (глибинних) 
аспектів цього явища (набуття професіоналізму, професійного самоздійснення), 
то вони реалізуються саме через саморегуляцію та само актуалізацію 
потенціалу особистості. 

Враховуючи зазначене вище мало розробленість проблеми саме 
професійного самоздійснення, на відміну від проблеми життєвого 
самоздійснення особистості, поставили собі за мету з’ясувати на основі теоре-
тичного аналізу сутність поняття «професійне самоздійснення» та експеримен-
тально виявити можливі чинники (субьєктна активність особистості), критерії 
(різновиди компетентностей), мотиваційно-смислові та сенсо-життєві 
імперативи професійного самоздійснення та його обумовленість індивідуально-
психологічними (темпераментальними) властивостями, а також особливості 
саморегуляції та самоактуалізації у конкретних спеціалістів – вчених-
дослідників. Все й складає перспективу подальших досліджень. 
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