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ОСОБЛИВОСТI УТВОРЕННЯ СВIТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО
ФАХIВЦЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В статтi висвiтлюються проблеми пов’язанi з утворенням свiтогляду майбутнього фа-
хiвця. Особливостi процесу утворення свiтогляду розглядаються як варiативна частина
навчального процесу. Аналiзується яким чином змiст цiєї частини залежить не тiльки вiд
iндивiдуальних особливостей здобувача освiти, але й вiд вимог щодо майбутньої профе-
сiйної дiяльностi.

Ключовi слова: свiтогляд, навчальний процес, самоосвiта, особистiсть, творчий
пошук.

Вступ
Значна кiлькiсть елементiв розвитку вiтчизняної системи освiти, що за-

стосовуються упродовж останнiх двох десяткiв рокiв, можна об’єднати та
охарактеризувати єдиним термiном «гуманiзацiя». З точки зору ефективно-
го стимулювання розвитку позитивних iндивiдуальних особливостей з метою
розвитку творчих здiбностей окремого iндивiда, такий пiдхiд є найбiльш ефе-
ктивним. Проте, постає актуальне питання не лише про здатнiсть особистостi
до адаптацiї в умовах суспiльного життя, але й про ефективне спiвiснуван-
ня та спiвпрацю з iншими особистостями, що є представниками конкретного
соцiуму на рiвнi окремої сiм’ї, громади, країни або, як граничний випадок,
людського суспiльства в цiлому. [2]

Фактично, iснують необхiднiсть та потреба спрямовувати розвиток окре-
мих здiбностей в певному напрямку. Здебiльшого, визначення прiоритетних
здiбностей зумовлюється майбутнiми потребами професiйної дiяльностi. Го-
ловне протирiччя в цьому випадку, на нашу думку, полягає в тому, що збiль-
шення вiку конкретного iндивiдууму набагато збiльшує шанси на правильну
визначенiсть професiйних уподобань, але дуже зменшує шанси на ефектив-
ний розвиток необхiдних здiбностей.
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Основна частина.
Розв’язання протирiччя, пов’язаного з низькою ефективнiстю прогно-

зування здiбностей особи з урахуванням реально обраних в майбутньому
професiйних уподобань, на нашу думку, можна вирiшити за допомогою ство-
рення унiфiкованих умов навчально-виховного процесу. Необхiднi для цього
умови можуть бути створенi у виглядi поступового розвитку всiх творчих
здiбностей особи, що здобуває освiту. В даному випадку буде вiдбуватись ли-
ше корегування навчального процесу за допомогою використання окремих
методик навчання, що мають, в першу чергу, професiйне спрямування.

Найбiльш ефективним буде пiдхiд поступового розвитку вмiнь, пов’яза-
них iз творчою роботою. Цей пiдхiд розумiє пiд собою наявнiсть одночасного
створення певної структури вмiнь, знань та навичок кожної окремої особи-
стостi. Практична реалiзацiя такого пiдходу до навчально-виховного процесу
буде являти собою розробку, теоретизовано обґрунтоване формування та
створення структурованого свiтогляду. Цей свiтогляд має мiстити в собi пев-
ну теоретичну базу, базу практичних вмiнь та навичок, необхiднi знання щодо
практичних елементiв саморозвитку, основи знань та вмiнь про комунiкацiйнi
процеси з оточуючим свiтом.

Загальнi аспекти, що будуть спiльними для здобувачiв освiти усiх на-
прямкiв, як гуманiтарного, так й технiчного, й природничо-математичного
профiлю, полягають в наявностi елементiв саморозвитку та основах знань
про комунiкацiю з оточуючим свiтом. Наявнiсть таких вмiнь та навичок по-
винне забезпечити гармонiйне «входження» кожної окремої особистостi до
суспiльства. Вказанi ранiше «теоретична» та «практична» бази мають бу-
ти варiативною частиною, склад якої та функцiональнiсть визначається як
уподобаннями певного iндивiдууму так/або професiйними iнтересами.

Слiд зауважити, що в даному випадку не слiд роздiляти та вiдокремлюва-
ти окремi елементи, що мають належати, наприклад, лише до гуманiтарного
професiйного спрямування. В даному випадку, є необхiднiсть створення сто-
ронньої бази, що має за мету вивчити та визначити ефективнiсть певних
вмiнь та навичок щодо конкретної професiйної дiяльностi. Наявнiсть такої
бази має забезпечити аналiз та свiдомий вибiр кожною окремою особистiстю
певних вмiнь та навичок, що в майбутньому стануть базою для створення
унiкального професiйного профiлю здобувача освiти.

На раннiх етапах освiти здебiльшого бiльш корисними будуть вправи, якi
спрямованi не на творчий пошук, а на накопичення знань з окремих методiв
розв’язання проблеми.
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Наприклад, в курсi шкiльної математики, не слiд одразу ставити учням
питання про визначення градусної мiри кута. Не слiд, вимагати вiд них
розв’язку проблеми, ґрунтуючись лише на означеннi. Бiльш доцiльно повi-
домити декiлька розповсюджених способiв (за допомогою циркуля, транс-
портира) з обов’язковим порiвняльним аналiзом щодо їх складностi, затрат
часу, умов використання.

У випадку курсу фiзики, аналогiчним прикладом є розгляд та вивчення
методiв визначення опору провiдника. Розгляд методiв пов’язаних з геоме-
тричними параметрами, характеристиками електричного кола, залежностi
опору провiдника вiд температури та їх особливостей, бiльш ефективно ство-
рить теоретичну базу та дозволить краще опанувати вiдповiдним навчальним
матерiалом.

Аналогiчний приклад можна розглянути й при вивченнi вiдповiдної теми
курсу iнформатики. Можливiсть створення таблицi в текстовому редакторi
декiлькома способами дає змогу аналiзувати ефективнiсть виконання певного
завдання та вiдповiдну наявнiсть творчого пошуку для практичної реалiзацiї.

Лише потiм пропонують проблему, для розв’язання якої необхiдно визна-
чити конкретний спосiб. А згодом, ставлять питання про «розробку» власного
способу вирiшення проблеми. У даному випадку, порiвняльний аналiз виконує
функцiю наповнення «теоретичної» бази, а розв’язування завдань вiдповiд-
ає за «практичну» частину та саморозвиток. Намагання учнем «створити»
свiй власний спосiб та донесення його принципiв до оточуючих якнайкраще
забезпечить розвиток його комунiкацiйних навичок.

Пiд час процесу навчання в ВНЗ за технiчними спецiальностями також
iснує потреба в розвитку творчого пiдходу. [1] Здебiльшого це формується за
допомогою вивчення окремих типових способiв розв’язування проблеми («те-
оретична» та «практична» частини). Основною вiдмiннiстю у здобуттi знань
є те, що «практична» частина представлена спецiальними дисциплiнами, що
реалiзують процес навчання на базi «теоретичної», представленої фундамен-
тальними дисциплiнами та предметами. Головною реалiзацiєю можливостей
саморозвитку в цiй системi постає дипломний проект, оскiльки завдання iн-
дивiдуальнi, а саме наявнiсть «нового» здебiльшого впливає на результати
оцiнювання. А здатнiсть особистостi взаємодiяти з оточуючим свiтом та якi-
снi характеристики цiєї здатностi аналiзуються пiд час захисту дипломного
проекту. Здебiльшого, вищевказане стосується й навчання за педагогiчними
спецiальностями.

Однак, на нашу думку, головна вiдмiннiсть мiж двома напрямами пiдго-
товки фахiвцiв, полягає в тому, що «технiчна» проблема полягає в ефектив-
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ному використаннi ресурсiв, що є в наявностi, а реалiзацiя «педагогiчної»
проблеми полягає саме в створеннi необхiдних ресурсiв, що мають забез-
печити певний результат процесу навчання. Як приклад такої реалiзацiї, є
поурочне планування, яке реалiзується як вiдповiдною документацiєю, так й
засобами проведення заняття. Саме процес пiдготовки до проведення заняття
спонукає педагога використовувати, тобто й розвивати, творчi здiбностi. Слiд
зауважити, що дуже цiкавим для вивчення є процес пiдготовки iнженерiв-
викладачiв, що повинен поєднувати обидва напрямки освiтньої дiяльностi.

Висновки
Навчально-виховний процес має бути базою для створення процесу само-

освiти. На раннiх етапах необхiдно проводити накопичення знань з окремих
методiв розв’язання проблем та опанування вiдповiдними навичками. На
бiльш пiзнiх етапах головний прiоритет повинен належати творчому пошуку.

Фахiвець, що отримав освiту, має вмiти розв’язувати проблему творчим
шляхом, але лише у випадку, якщо проведений ним аналiз не показав наяв-
ностi стандартного або широковiдомого шляху.
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Features of the process of the future specialist’s worldview formation
as a result of the educational process

The article deals with the problems connected with the formation of a future
specialist’s worldview. Features of the process of worldview formation are consi-
dered as a variational part of the educational process. It is analyzed how the
content of this part depends not only on the individual characteristics of the
student, but also on the requirements for future professional activities.
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