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ФАХІВЦЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Актуальність проблеми професійної самореалізації студента 

зумовлюється концептуальними положеннями та державними вимогами 

оновлення освіти в Україні, спрямованими на становлення особистості 

майбутнього педагога, розвиток його здібностей і обдарувань.  

Наукові розробки Г. Балла, О. Волошенко, І. Зязюна, М. Костенко, І. 

Краснощок, Л. Мільто, В. Моляко, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, В. 

Сластьоніна, Л. Левченко, І. Шемелюк, Т. Яценко присвячені розвитку 

творчої, гармонійної особистості, яка спроможна реально будувати й 

стверджувати демократичне та цивілізоване суспільство України. 

Важливим надбанням вищезазначених психологів та педагогів є 

вивчення та дослідження особливостей становлення та розвитку 

особистості студента, особливо в аспекті його самореалізації.  

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури свідчить про 

неослабну увагу вчених до становлення людини у професії, її успішне 

самоздійснення та самореалізацію. Тому поняття самореалізації досить 

часто пов’язується з професійною діяльністю (А. Маслоу, І. Кон), адже 

саме вона утворює основну форму активності людини, задає напрям 

розвитку її особистості і саме вона для більшості людей дає можливість 

задовольнити свої потреби, ствердити себе як особистість. 

Професійну самореалізацію студента в навчальному процесі ми 

розуміємо як процес і рівень свідомого, за власною ініціативою, 

прагнення до самовиявлення та реалізації своїх можливостей протягом 

теоретичної та практичної підготовки у ВНЗ.  



м. Острог, 1-2 листопада 2013 р.   │  73 

 

Так, Н. Борисова, проводячи дослідження з позицій функціонально-

структурного підходу, суть якого полягає у дослідженні будови і 

функціонування окремих компонентів явища, виокремлює структурні 

(самостійність, свобода, творчість) та функціональні компоненти функції 

самореалізації особистості (мотиваційно-оцінний, емоційно-вольовий та 

діяльнісно-практичний) [1, с. 47]. 

Т. Єфімова, розглядаючи професійну самореалізацію як етап 

професійного розвитку, зазначає, що сама самореалізація проходить 

певні стадії, кожна з яких характеризується новоутвореннями та 

результатом. Так, самореалізація розглядається дослідницею одночасно 

як етап розвитку, процес та результат цього розвитку [2, с. 40]. 

Аналізуючи наукові доробки вчених, ми вважаємо, що одним із 

основних компонентів професійної самореалізація студентів є 

мотиваційно-ціннісний, в якому інтегровано мотиви, цілі, педагогічні 

цінності, що забезпечують прагнення студентів оволодіти знаннями, 

вміннями та навичками професійної діяльності.  

Оскільки кінцевою метою навчання у вищому навчальному закладі є 

професійна готовність спеціаліста з дошкільної освіти до професійної 

самореалізації, то ставлення студентів до майбутньої професії 

вихователя можна розглядати як форму і міру прийняття кінцевих цілей 

навчання. Найбільш узагальненою формою ставлення людини до 

професії є професійна спрямованість, яка визначається як інтерес до 

професії та схильність займатися нею. Поняття «спрямованість» охоплює 

уявлення про мету; мотиви, які стимулюють до діяльності; емоційне 

ставлення до певної діяльності, задоволеність нею [4, с. 58]. Ставлення 

студентів до професії, до цілей практичного навчання в період 

педагогічної практики у вищому навчальному закладі, наповнюють 

професійною значущістю і змістом власне професійну самореалізацію, 

яка є відносно професійних цілей навчання засобом їх досягнення. 

Незважаючи на різницю поглядів різних дослідників з цієї проблеми, 

більшість з них сходяться на тому, що термін «мотив» - це складне 

інтегральне психологічне утворення, що спонукає до свідомих дій та 

вчинків і є для них основою та «опредмеченою потребою» [3, с. 344]. 

На думку ряду дослідників (А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн), 

потреба в самореалізації особистості потенційно існує у кожного, однак, 

не кожна діяльність, яку організовує педагог, мотивує до реалізації своїх 

можливостей. Мотиви пов’язують між собою потребу в самореалізації та 

мету, адже саме мотивація відображає рівень усвідомленості та 

нагальності потреби, а мотив завдяки власній усвідомленості, 

перетворюється на мотив-ціль. Так, мотиви професійної самореалізації 

виходять із потреби у ній, набувають усвідомленого характеру та 

перетворюються на мотиви-цілі, які визначають напрям активності 

суб’єкта самореалізації, являють собою те майбутнє, яке особистості 
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потрібно перетворити на реальність життєвого шляху засобами своєї 

активності [7, с.186]. 

Крім цього, вчені класифікують мотиви на реально-діючі, знані та 

мотиви вимушеності [3]. 

Реально-діючі мотиви не потребують додаткової зовнішньої 

активізації, виникають та розвиваються самостійно, що свідчить про 

внутрішню потребу студента до професійної самореалізації в період 

педагогічної практики. Знані мотиви є наслідком виникнення конкретних 

обставин, які змушують студента брати участь у підготовці до 

необхідного аспекта професійної самореалізаціі. Мотиви вимушеності 

характеризуються відсутністю усвідомлення значущості професійної 

самореалізації в системі загальної педагогічної діяльності. 

Складовими мотиваційно-ціннісного компонента професійної 

самореалізації є педагогічні цінності, що відображають професійну 

орієнтацію майбутнього вихователя.  

Цінності є основою формування особистості, цілей її діяльності та 

розвитку ціннісних орієнтацій. Педагогічні цінності у сфері професійної 

діяльності існують у формі ідей, уявлень, норм, правил, теорій.  

Цінності, якими керується майбутній педагог у процесі професійної 

підготовки, пов’язані з його світоглядною позицією, з його 

особистісними пріоритетами, інтересами та звичками. У нашому випадку 

він відбиває визнання професійної самореалізації як цінності, життєвої 

необхідності, прийняття образів кращих вихователів-майстрів як 

орієнтирів у житті та професії. 

Таким чином, мотиваційно-ціннісний компонент професійної 

самореалізації становить ведучу і системотвірну її ланку, виконує 

ціннісно-орієнтувальну функцію, сутність якої полягає у формуванні 

позитивної установки на педагогічну діяльність, спрямованості студента 

на вдосконалення механізмів навчальної та професійної діяльності. 

Отже, сформованість цього компонента забезпечує процес засвоєння 

професійних цінностей, розвиток мотивів майбутнього вихователя, які й 

будуть орієнтирами для його успішної професійної самореалізації.  
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