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РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті розкрито специфіку рефлексивно-проектувального навчання як педагогічної технології, спрямованої на оптиміза- 

цію становлення особистості майбутнього спеціаліста в умовах його професійного становлення. Представлено методологічне 
обгрунтування, базисні умови та вектори рефлексивно-проектувального навчання студентів. Охарактеризовано ключові резуль
тати реалізації рефлексивно-проектувального навчання як різновиду прогресивної особистісної освіти майбутніх спеціалістів.

Ключові слова: становлення особистості; професійна освіта; рефлексія; проект; рефлексивно-проектувальне навчання.

Професійне самовизначення української молоді 
відбувається в умовах ускладненої суспільної динамі
ки (воєнні дії, погіршення економічного становища, 
збідніння населення, міграційні процеси, зростан
ня рівня безробіття, некеровані ринкові ресурсно- 
фінансові трансформації тощо). ЗМІ, Інтернет-мережа 
пропагують узагальнений, збірний образ успішного 
фахівця -  бізнесмена, який без значних зусиль отри
мує гроші, а потім витрачає їх на розваги. Його жит
тєве і професійне кредо -  потрапити в потрібний час 
у потрібне місце. Паралельно демонструють образ не
мічного, занедбаного й озлобленого пенсіонера, коло 
інтересів якого сконцентровано на проблемах підви
щення цін на продукти та ліки, зростання комунальних 
тарифів тощо. Такі медійні кліше спотворюють розу
міння сучасною молодцю призначення професійної 
діяльності в житті людини та деформують її уявлен
ня про професіоналізм. Це негативно позначається на 
формуванні особистості майбутнього фахівця, прово
кує тривожність, розгубленість, дифузність побудови 
плану фахової самореалізації або навіть стихійність 
професіоналізації, що призводить до кризи особис- 
тісно-професійного становлення. Таким чином, перед 
закладами вищої освіти постає завдання сприяти від
повідальному професійному самовизначенню студен
тів, їх критичному сприйманню змісту вищої освіти, 
пожвавленню потреб у самоосвіті та саморозвитку, 
формуванню підприємницьких компетенцій, поєднан
ню освітньої та професійної діяльності, а також од
ночасній або послідовній реалізації декількох індиві
дуальних освітніх програм.

Метою статті є обґрунтування змісту, функцій 
рефлексивно-проектувального навчання як педагогіч
ної технології, що спрямована на оптимізацію профе
сійного самовизначення майбутніх фахівців.

Методологічним підґрунтям реалізації професій
ної підготовки закладами вищої освіти є компетент- 
нісний підхід, що традиційно втілюється в засвоє
ному випускником соціально визначеному наборі 
фахових знань, умінь та навичок, що забезпечують 
адаптацію особистості в межах певної спеціалізації. 
Результатом цього постають суперечності між висо
ким рівнем професійної компетентності та низьким 
рівнем фахової мотивації випускників закладів вищої 
освіти, проблеми недостатньо сформованої професій
ної самосвідомості та фахово значущих особистісних 
якостей. Такий розбалансований, дифузний характер 
професійного самовизначення особистості на етапі 
фахового навчання супроводжує низький рівень реф
лексії її актуальних досягнень і потенційних можли
востей, неспроможність приймати зважені рішення 
щодо подальшого професійного становлення та нести 
за них відповідальність. Подоланню означених супе
речностей фахової підготовки студентів сприяє реа
лізація рефлексивно-проектувального навчання, що є 
інноваційною педагогічною технологією.

Поширеність суперечливого чи навіть кризово
го характеру професіоналізації людини в сучасних 
соціально-економічних умовах вимагає зміщен
ня акцентів із фахової діяльності на особистість як 
суб’єкта з розвиненою здатністю обирати, змінювати 
та реалізовувати власну стратегію поліпрофесійного

) Столярчук О. А .. 2018
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становлення. Зазначена проблема потребує розв’язання 
вже на етапі професійної підготовки особистості. За 
влучним формулюванням ученого В. Толочека, змі
нюється концепція професійної освіти: «від освіти на 
все життя до освіти через все життя» [1, С. 121]. Сучас
ний фахівець має бути творчою особистістю, готовою 
до безперервної освіти, мати системно-орієнтований 
стиль мислення та розвинену здатність до саморозвитку. 
Отже, постає необхідність оновлення методологічного 
підґрунтя та створення нових технологій професійного 
становлення особистості, зорієнтованих на динаміч
ний ринок праці, стимулювання фахової гнучкості, мо
більності та конкурентоспроможності. З огляду на це, 
необхідним є поступове переміщення ядра професійної 
підготовки у сферу формування особистісних якостей. 
Актуальною є думка українського дослідника І. Зязюна 
про те, що «...виникає необхідність зміни стратегічних, 
глобальних цілей вищої освіти, зміщення акценту зі 
знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, 
що постають як мета і засіб підготовки до майбутньої 
професійної діяльності» [2, С. 35].

На реалізацію цього стратегічного завдання спря
мовано рефлексивно-проектувальне навчання, яке ми 
визначаємо як педагогічну технологію, що забезпечує 
готовність і здатність студентів до системного аналі
зу власного особистісно-професійного становлення, 
спроможність будувати, реалізовувати та коригувати 
проект власної фахової самореалізації. Підгрунтям цієї 
технології є два психічних процеси, що активно функ
ціонують у майбутніх фахівців, а саме -  рефлексія та 
проектування.

Рефлексія як здатність до самопізнання й самоана
лізу супроводжує розвиток і функціонування психіки 
людини, стає провідним механізмом рефлексивності. 
У ролі особистісної якості рефлексивність забезпечує 
усвідомлення та регуляцію суб’єктом власної діяль
ності. В умовах здобуття професійної освіти рефлексія 
реалізовує провідні вектори самопізнання майбутнього 
фахівця -  особистісний і діяльнісний в тісному поєд
нанні. До того ж, успішність особистісно-професійно
го становлення студента забезпечується за умов, коли 
заклад вищої освіти постає платформою для відкриття 
індивідуальності, розкриття власного потенціалу, акти
візації самоусвідомлення, самотворення та самоствер
дження, провідним знаряддям якого є рефлексія.

Попри очевидну значущість рефлексії у становлен
ні особистості фахівця, динаміка цього процесу є супе
речливою через стихійний характер формування реф
лексивності студентів. У процесі дослідження динаміки 
рефлексивності у майбутніх психологів, юристів і вчи
телів нами було встановлено спільну тенденцію щодо 
студентів усіх курсів, а саме -  низьку кількість (або й 
відсутність) носіїв нерозвиненої рефлексії. Це свід
чить про сприятливе підґрунтя для розвитку рефлек
сивності майбутніх фахівців. Також було зафіксовано 
переважання рефлексії з фіксацією на негативному он
тогенетичному досвіді студентів усіх курсів і опитаних 
спеціальностей, причому кількість таких студентів се
ред опитаних майбутніх юристів і психологів зростає

до завершення фахового навчання. Таким чином, за
цикленість особистості на поразках і проблемах про
фесійного навчання стає перешкодою для успішного 
фахового становлення. Незначні покращення змісту 
рефлексивності виявлено в динаміці фахового навчан
ня майбутніх психологів. Суттєве переважання серед 
студентів із розвиненою рефлексивністю домінантно
го негативного змісту може стати на заваді успішному 
професійному становленню [З, С. 169].

За сприятливих умов професійна освіта стає пере
думовою для процесів самовдосконалення майбутнього 
фахівця. Слушно вказує О. Леонтьев, що особистість 
не може розвиватися в межах лише процесів засвоєння, 
споживання, оскільки її розвиток передбачає зміщення 
потреб на творення, що не має меж [4, С. 226]. У процесі 
професіоналізації змістом творення стає власна особис
тість як потенційний суб’єкт фахової діяльності, а меха
нізмом реалізації -  проектування як особливий вид інте
лектуальної діяльності, специфікою якої є перспективна 
орієнтація, практично спрямоване дослідження.

Так, Л. Мітіна виокремлює головні стадії психоло
гічної перебудови людини в її професійному розвитку 
й обґрунтовує його як неперервний процес самопроек- 
тування особистості [5, С. 32]. Важливим критерієм 
продуктивності професійного становлення особис
тості є здатність знаходити особистісний сенс у про
фесійній діяльності, самостійно проектувати, творити 
власне професійне життя. Проектування як механізм 
професійного становлення студента втілюється у вияв
ленні та структуруванні досвіду як суб’єкта власної 
професіоналізації, узгодженні індивідуального досві
ду з суспільно виробленим і соціально значущим.

Психологи Н. Богдан і Є. Могильовкін, наголо
шуючи на важливості проектування студентами про
фесійної кар’єри, виокремлюють такі функціональні 
вектори цього процесу:

-  визначення способів досягнення професійних ці
лей, з урахуванням ймовірного характеру майбутнього;

-  удосконалення професійного розвитку осо
бистості;

-  виявлення та коригування відповідності психіч
ної організації студента вимогам фахової діяльності;

-  забезпечення надійної поведінки особистості в 
конкретних життєвих і професійних умовах, що ви
значає формування стійких фахово важливих рис осо
бистості [6].

Таким чином, провідними механізмами станов
лення особистості фахівця в умовах його професій
ної підготовки постають рефлексія та проектування. 
Системна рефлексія студентом особистісно-професій- 
них характеристик забезпечує визнання та посилення 
суб’єктності, а також виявлення й актуалізацію особис- 
тісного потенціалу. Проектування спрямовано на моде
лювання майбутнім фахівцем перспектив самоосвіти 
та саморозвитку, а також оптимізацію індивідуальної 
стратегії професійної самореалізації. Цілеспрямована 
та послідовна активізація зазначених механізмів фор
мування особистості майбутнього фахівця здійснюєть
ся в умовах рефлексивно-проектувального навчання.



Н А УК А  -  П Р А К Т И Ц І

Метою його реалізації насамперед є визнання й акти
візація суб’єктності майбутнього фахівця, розкриття та 
збагачення особистісного потенціалу, прогнозування 
та проектування перспектив професійного розвитку.

Реалізація рефлексивно-проектувального навчання 
на платформі закладу вищої освіти ґрунтуються на пев
них методологічних підходах -  синергетичному, осо- 
бистісно-діяльнісному, суб’єктному, компетентнісному.

Синергетичний підхід дає змогу розглядати осо
бистість як відкриту систему, що самооганізовується 
та застосувує до процесу професійного становлен
ня дві моделі розвитку, які запропонував академік 
М. Моісєєв, -  еволюційну та біфуркаційну [7]. Еволю
ційна модель пояснює професіоналізацію особистості 
впродовж стабільного періоду. Модель другого типу 
відображає критичний період становлення особис
тості майбутнього фахівця, що характеризується за
гостренням суперечностей. Унаслідок цього збурення, 
що виникає в особистості як у відкритій системі, ре
зультати впливу ззовні починають «розгойдувати» її, 
відводячи далі від стану рівноваги. У біфуркаційному 
стані актуальне для особистості перестає визначатися 
минулим, оскільки у цій точці її наявний стан потрап
ляє в залежність від майбутнього. Природне прагнен
ня до подолання нестійкості підштовхує особистість 
до самоорганізації та здійснення одного з можливих 
сценаріїв здобуття рівноважного стану.

Особистісно-діяльнісний підхід передбачає визнан
ня особистості головною цінністю освітнього про
цесу, урахування її інтересів, здібностей, потенціалів 
та інших індивідуальних проявів. Також особистість 
майбутнього фахівця формується та реалізовуєть
ся через діяльність. Засновник діяльнішого підходу 
О. Леонтьев зазначає, що дійсна основа особистості 
людини наявна не лише в глибинах її природних за
датків і нахилів, не в набутих навичках, знаннях і вмін
нях, зокрема професійних, а в тій системі діяльнос
тей, що реалізуються цими знаннями та вміннями 
[4, С. 142]. Йдеться про дві взаємопов’язані екзистен- 
ційні грані майбутнього фахівця: внутрішню -  спону
кальну (особистішу) та зовнішню -  реалізаційну (діяль- 
нісну). У цьому контексті слушною є думка вченої 
В. Семиченко, яка наполягає на недоцільності розме
жування діяльнішого й особистісного підходів. Абсо
лютизація діяльнішого (підкорення зовнішнім вимо
гам) і особистісного (ігнорування вимог об’єктивної 
дійсності) може зашкодити як людині, так і тій системі, 
до якої вона належить. Концептуальні відмінності між 
діяльнісним та особистішим підходами доцільно про
водити лише на теоретичному рівні. Реальна дійсність 
вимагає гнучкого співвідношення відповідних пріо
ритетів, адже завдяки діяльності особистість отримує 
можливості щодо спрямування, конкретизації, напов
нення фактичним змістом, отримання реальних мож
ливостей для власного розвитку [8, С. 184].

Вищим мірилом характеристики особистості є її 
суб’єктність, що постає змістовим ядром відповідного 
підходу. Суб’єктність особистості майбутнього фахів
ця виражається через поєднання активності, ініціативи

та відповідальності за процес і результати власного 
професійного становлення. Студент є суб’єктом влас
ного особистісно-професійного становлення і пози- 
ціюється в межах позиції творця власного життєвого 
шляху. Український корифей психологічної думки, ав
тор суб’єктно-генетичного підходу В. Татенко наголо
шує, що «людина як суб’єкт прагне відстояти: людську 
самість; право на ініціативу у здійсненні життєдіяль
ності, власної особистості та індивідуальності; право 
на самодетермінацію і спонтанність психічного роз
витку, головну роль у якому відіграє суб’єктне начало, 
а не незалежна від індивіда гра біологічних і соціаль
них факторів, або вплив досуб’єктних, надсуб’єктних, 
а отже, позасуб’єктних сил» [9].

Компетентнісний підхід визначає пріоритетом 
здатність особистості розв’язувати проблеми, що ви
никають у безпосередніх життєвих ситуаціях, а розви
ток універсальних здібностей і спроможностей постає 
у ролі ключових компетенцій, що мають попит на су
часному ринку праці. На думку Т. Доцевич, головною 
метою компетентнісного підходу є забезпечення про
фесійного становлення особистості сучасного конку
рентоспроможного фахівця, готового до повноцінної 
професійної, управлінської, виробничо-технологічної, 
науково-методичної та дослідної діяльності [10, С. 43].

Компетентнісний підхід не відмовляється від кла
сичної тріади результатів навчання -  знань, умінь та 
навичок. Однак у професійній освіті він передбачає 
активізацію здатності їх практичного застосуван
ня, а також розвиток універсальних здібностей і го
товностей (ключових компетенцій), актуальних для 
сучасного ринку праці. Так, Г. Ібрагімов вказує, що 
компетентнісний підхід висуває нові вимоги до зміс
ту, педагогічних технологій, засобів контролю та оці
нювання. Унаслідок цього у вищій освіті відбувається 
поступовий перехід до професійних стандартів, що 
описано в термінах професійних компетентностей. 
Причому технології навчання мають надавати мож
ливість студентам потрапляти в ситуації включення 
їх у різні види професійної діяльності (спілкування, 
розв’язання проблем, дискусії тощо) [11, С. 365].

Застосування комплексного підходу за реалізації 
рефлексивно-проектувального навчання передбачає 
дотримання певних принципів, зокрема єдності свідо
мості та діяльності, розвитку та саморозвитку, систем
ності. Принцип єдності свідомості та діяльності наго
лошує на їх взаємозв’язку та потребує розгляду 
свідомості як внутрішньої сторони відображення лю
диною дійсності та себе, а діяльності -  як зовнішнього, 
практичного способу організації онтогенетичної дійс
ності. У процесі професійної підготовки залучення 
особистості майбутнього фахівця до провідної на
вчально-професійної діяльності провокує зміни його 
свідомості. Доречно згадати й про зворотний бік -  
трансформації, що відбуваються у свідомості особис
тості студента та виражаються через його діяльність.

Принцип розвитку та саморозвитку передбачає вра
хування постійних змін психіки майбутнього фахівця 
як результат ускладнення його пізнання, самопізнання
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і взаємодії зі світом професій. Наголошуючи на зв’язку 
процесів розвитку та саморозвитку, погоджуємося з 
думкою Л. Анциферової, яка стверджує, що розвиток 
особистості, в якому б напрямі він не здійснювався, -  це 
не те, що з особистістю «трапляється». Особистість -  
це суб’єкт власного розвитку, який постійно перебуває 
в пошуку та побудові тих видів діяльного ставлення до 
світу, в яких можуть найповніше виявити і розвинути 
унікальні потенції конкретного індивіда» [12, С. 5]. 
Реалізація цього принципу забезпечує стимуляцію про
гресивних змін особистості майбутнього фахівця шля
хом активізації саморозвитку як провідного процесу 
самоздійснення студента.

Принцип системності та цілісності є значущим у 
контексті опису та пояснення зв’язків між різними 
сторонами психіки та її проявами. Згідно з цим прин
ципом, особистість майбутнього фахівця є цілісним 
унікальним феноменом, що інтегрує складні системні 
прояви (мотиваційні, інтелектуальні, емоційно-вольо
ві, характерологічні тощо). Також системність психі
ки передбачає активність, що може втілюватись у са
морегуляції, а іноді -  компенсації. Таким чином, зміни 
одного аспекту особистості майбутнього фахівця про
вокують трансформації іншого психічного прояву. Ін
ший аспект обґрунтування цього принципу потребує 
врахування системного впливу соціуму на становлен
ня особистості майбутнього фахівця (наприклад, 
з боку науково-педагогічного працівника, одногруп- 
ників, методистів, потенційних працедавців тощо).

Отже, у контексті реалій сучасного ринку праці та 
перспектив його розвитку, а також запитів і можливос
тей майбутніх фахівців, сформульовано такі завдання 
реалізації рефлексивно-проектувального навчання:

-  активізація спрямованості студентів на самоак- 
туалізацію та саморозвиток;

-  збагачення психологічної компетентності та 
культури майбутніх фахівців;

-  розвиток особистісних інваріант фахового по
тенціалу;

-  формування стійкої позитивної «Я-концепції» 
майбутнього фахівця.

Провідною умовою впровадження вищеозначе- 
ної педагогічної технології є реалізація особистісно 
зорієнтованої парадигми професійної освіти. Ця па
радигма вищої освіти визначає пріоритетом розвиток 
і саморозвиток особистості майбутнього фахівця, ви
ходячи з виявлення індивідуальних особливостей як 
суб’єкта пізнання та предметної діяльності. Основою 
цієї освітньої парадигми є позиціонування індивідуаль
ності, самобутності, самоцінності кожної людини, 
її розвиток як особистості, наділеної неповторним 
суб’єктним досвідом. Реалізація особистісно зорієн
тованої освіти базується на визнанні за кожним сту
дентом права вибору власного шляху розвитку через 
створення індивідуальної стратегії професіоналізації.

Запорукою успішності втілення рефлексивно- 
проектувального навчання постає також партнерська 
взаємодія науково-педагогічних працівників і студен
тів. Правомірною є думка О. Коханової стосовно того,

що адекватність і пріоритет партнерства на етапі фахо
вого навчання визначають такі фактори: відповідність 
нових задач навчання і виховання у вищій школі сучас
ним тенденціям розвитку суспільства, доречність парт
нерства в системі навчальної взаємодії, зорієнтованої 
на побудову механізму саморегуляції учіння як провід
ного чинника розвитку особистості майбутнього про
фесіонала [13, С. 4]. Партнерська взаємодія науково- 
педагогічних працівників і студентів забезпечує рівно
правні, збалансовані відносини, що у процесі спільної 
діяльності уможливлюють оптимальну самореалізацію 
обох суб’єктів освітнього процесу.

Оскільки становлення особистості майбутнього фа
хівця супроводжується як стабільними, так і кризовими 
періодами, то оптимізація цього процесу потребує пси
хологічного супроводу. Аналізуючи роль у професійно
му становленні студентів технічних вищих закладів 
освіти, О. Євдокімова виокремлює такі вектори реалі
зації психологічного супроводу: створення сприятли
вих умов для розвитку особистості на всіх етапах осо- 
бистісно-професійного розвитку; реалізація актуальних 
і потенційних можливостей особистості; ефективне за
своєння нових знань в сфері навчальної та професійної 
діяльності й побудови життєвої стратегії; оптимізація 
професійного й особистісного зростання [14].

Актуальними завданнями психологічного супро
воду професійного становлення студента в умовах 
реалізації рефлексивно-проектувального навчання 
постають: 1) моніторинг успішності та допомога в 
розв’язанні актуальних завдань професіоналізації 
(цілепокладання, проектування, операціоналізація, 
рефлексія); 2) виявлення, збагачення та реалізація 
особистісно-професійного потенціалу майбутнього 
фахівця; 3) превенція та корекція проблем особистісно- 
професійного становлення студента.

Важливою умовою реалізації рефлексивно-проек
тувального навчання є індивідуальний підхід до кож
ного студента, що базується на визнанні й урахуванні 
специфічних особливостей як особистості та суб’єкта 
професійного становлення.

З огляду на комплексний та інтегрований харак
тер професіоналізації студента, векторами реалізації 
рефлексивно-проектувального навчання постають ін
дивідуалізація, професіоналізація й універсалізація.

Паралельно із засвоєнням особистістю суспільно
го досвіду в процесі соціалізації розгортається індиві
дуалізація як свідомі пошуки та вияви власних непо
вторних своєрідних якостей і характеристик. Унаслідок 
процесу індивідуалізації особистість «вишліфовує» 
власну індивідуальність і формує авторський стиль. 
Професійне навчання стає базисом для підтвердження 
ще однієї грані індивідуальності студента, що надалі 
втілиться в індивідуальному стилі фахової діяльності. 
Осягнення власної індивіду альності допомагає май
бутньому фахівцю враховувати сильні та слабкі сторо
ни, аналізувати власні потреби, експекгації та ціннос
ті, узгоджувати їх з соціальними приписами.

Під час визначення змісту професіоналізації пого
джуємося з думкою української дослідниці В. Лапши-
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ної, яка визначає професіоналізацію як різнорівневе та 
багатоступеневе явище, що є одним із напрямів проце
су загальної соціалізації особистості. Учена виокрем
лює первинну та вторинну професіоналізацію, зазна
чаючи, що первинна -  це процес становлення фахівця, 
його спеціалізація. Вона передбачає засвоєння необхід
них знань, умінь та навичок, що необхідні для успішно
го початку професійної діяльності, тобто набуття спе
ціальності. Так, первинна професіоналізація пов’язана 
з професійною підготовкою, метою та результатом якої 
є становлення фахівця. Показником успішного прохо
дження етапу первинної адаптації В. Лапшина вважає 
закінчення професійної освіти й отримання фахової 
кваліфікації, а специфічною ознакою цього етапу -  ста
новлення особистості як суб’єкта фахової діяльності та 
професійних відносин через набуття професійного ста
тусу й активну, функціональну участь у соціальних 
процесах. Змістом вторинної професіоналізації є 
трансформація фахівця у професіонала засобами комп
лексного розвитку особистості, формування її фахової 
майстерності та реалізації творчого підходу [15, С. 56- 
57]. Таким чином, професіоналізація студента охоплює 
його особистісно-діяльнісну сферу.

Сучасний фахівець має бути творчою особистіс
тю, яка готова до безперервної освіти. Він повинен 
мати системно-орієнтований стиль мислення та здат
ність до саморозвитку. Отже, якість професійної осві
ти визначається не лише соціально-економічною адек
ватністю, а й задоволенням психологічних потреб. 
Подібні запити спроможна задовольнити універсаліза
ція -  процес різнопланової підготовки майбутнього 
фахівця та суб’єкта професійної діяльності, що забез
печує комплексний і всебічний розвиток його здібнос
тей, виявлення та збагачення потенціалу, особистісне 
зростання. Універсалізація позиціонує фахівця як но
сія розширеної свободи вибору професійної діяльнос
ті різної складності в будь-який момент часу.

Хоча освітній процес закладів вищої освіти ціле
спрямовано забезпечує лише напрям професіоналі
зації студентів у діяльнісному контексті, однак під
готовка сучасного конкурентоспроможного фахівця 
передбачає інтеграцію трьох вищезгаданих векторів 
його особистісно-професійного становлення. Так, 
індивідуалізація у процесі рефлексивно-проекту
вального навчання забезпечує виявлення та збага
чення унікальних якостей майбутнього фахівця, 
професіоналізація залучає до світу професій і забез
печує апробацію в одній із них, універсалізація роз
криває спектр відтінків власної багатогранної 
особистості та можливості її розвитку.

Таким чином, рефлексивно-проектувальне навчан
ня є перспективною педагогічною технологією, що спря
мована на переміщення ядра професійної підготовки у 
сферу формування особистісних якостей майбутнього 
фахівця та збагачення його прагнення до самоактуалі- 
зації, активності, відповідальності, гнучкості тощо. 
Оптимізацію становлення особистості майбутнього фа
хівця в умовах рефлексивно-проектувального навчання 
здійснюють за рахунок дії провідних механізмів

реалізації цієї технології -  рефлексії та проектування, 
а також векторів психолого-педагогічного впливу -  
індивідуалізації, професіоналізації та універсалізації.

Перспективи подальших наукових розвідок вба
чаємо в презентації кількісних та якісних результатів 
апробації рефлексивно-проектувального навчання з 
майбутніми фахівцями соціономічної сфери в умовах 
їхньої професійної підготовки.
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Stoliarchuk Olesia

REFLEXIVE AND PROJECTIVE EDUCATION 
AS A MEANS FOR OPTIMIZING FUTURE 

SPECIALIST’ PERSONAL BECOMING

The article presents specific features o f reflexive and pro
jective techniques used in education. Reflexive and projective 
education is a pedagogical technologyfor optimizing the future 
specialist’ personal becoming under the conditions o f his/her 
professional training. The methodological substantiation, ba
sic terms and vectors for the implementation o f students ’reflex
ive and projective teaching have been described in the article.

Studies o f  the dynamics o f  students ’ professional be
coming highlight the need to enhance the psychological and 
pedagogical support o f their professional training. Reflective 
and projective teaching is an educational technology aimed 
at optimizing the personal and professional development. 
With this technology the students become ready and able to 
systematically analyze their personal and professional de
velopment. In addition, reflexive and projective techniques 
form the students ’ability to build, implement and corrects the 
projects o f achieving their personal professional potential. 
Two mental processes o f future specialist underlie this educa
tional technique. The processes are namely the reflection and 
projection as future specialists’active features.

The reflexive and projective techniques have been evalu
ated in practice during teaching o f Psychology disciplines. 
Individualization, professional development and universali
zation were the vectors fo r  the implementation o f reflective 
and projective education.

The article characterizes future specialist’ progressive 
personal traits as key indicators o f  reflexive and projective 
education implementation. The future specialists showed 
improved drive fo r  self-affirmation, reflexivity, responsibility 
and flexibility. It has been established that these favorable 
changes became possible due to the implementation o f re
flexive and projective educational techniques.

Key words: personality becoming; future specialist; pro
fessional education; reflection; project; reflexive and projec
tive education.

Столярчук О. A.

РЕФЛЕКСИВНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В работе раскрыта специфика рефлексивно-проек
тировочного обучения как педагогической технологии, 
направленной на оптимизацию становления личности 
будущего специалиста в условиях его профессиональ
ной подготовки. Представлено методологическое об
основание, базисные условия и векторы реализации 
рефлексивно-проектировочного обучения студентов. 
Охарактеризованы ключевые результаты реализации 
рефлексивно-проектировочного обучения как прогрессив
ные личностные образования будущих специалистов.

Ключевые слова: становление личности; будущий 
специалист; профессиональное обучение; рефлексия; 
проект; рефлексивно-проектировочное обучение.
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