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АНОТАЦІЯ 

 

Маятіна Н. В. Формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2019. 

 

ЗМІСТ АНОТАЦІЇ 

У дисертації «Формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах» на основі 

контекстного, системного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного, 

акмеологічного та аксіологічного підходів здійснено цілісний науковий 

аналіз проблеми формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. Установлено, що 

ключем до розробки компонентів формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації має бути 

визначення двох понять: «самореалізація» та «готовність». 

В результаті аналізу наукових підходів щодо структурних компонентів 

процесу професійної самореалізацї майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі було виокремлено чотири основні компоненти, які знаходяться між 

собою у сутнісному взаємозв’язку: самопізнання, самоорганізація, 

самотворення, самоконтроль. 

Уточнено, що готовність до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі є обов’язковою внутрішньою структурою 

особистості майбутнього техніка-технолога харчової галузі, яка дозволяє не 

лише стати компетентним та успішним у своїй професії, досягнувши рівня 

майстерності, а й постійно прагнути до нових вершин професійного 

самовдосконалення. 
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Виділено наступні компоненти готовності, які, на нашу думку, є 

основними і значущими для нашого дослідження: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-пізнавальний, процесуально-діяльнісний, особистісно-

рефлексивний. За допомогою цих компонентів нами були виділені ознаки 

сформованості психологічної та практичної готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації під час навчання у 

коледжах, а також визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі. 

На підставі аналізу цілого ряду дефініцій було зроблено висновок, що 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації – це процес створення необхідного досвіду, 

майстерності та мотиваційних детермінант, які надають можливість 

ефективно здійснювати професійну діяльність. 

Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах: 

формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі мотивації до 

професійної самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію акмеологічного 

та компетентісного підходів в освітньому процесі коледжу; включення 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через набуття 

досвіду професійної самореалізації у позааудиторній роботі та під час 

навчально-виробничої практики. 

На основі цілісного наукового аналізу педагогічного забезпечення 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації конкретизовано сутність змістовно-методичного 

забезпечення процесу підготовки названих фахівців до професійної 

самореалізації та створено модель формування їхньої готовності до 

професійної самореалізації у коледжах. 
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Розроблена модель формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації являє собою чіткий 

механізм взаємообумовлених елементів, що розташовані відповідно своєї 

логічності по окремих блоках моделі, серед яких: теоретичний, 

процесуальний та результативний. 

Теоретичний блок моделі вміщує в собі мету, завдання, наукові підходи 

та принципи підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації. Відповідно даного блоку підготовка 

вибудовується з орієнтацією на мету та, відповідно, завдання, які 

визначаються на основі попередньо встановленої мети. Процесуальний блок 

моделі розкриває такі елементи даної складової, як: етапи підготовки, 

педагогічні умови, форми та методи навчання, за допомогою яких 

здійснюється підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації. Також в даному блоці визначені компоненти 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації. Результативний блок моделі характеризується визначенням 

критеріїв, показників та рівнів готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. 

Модель формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації впроваджувалась в навчально-виховний 

процес коледжів через проведення педагогічного експерименту. Основними 

етапами педагогічного експерименту обрано констатувальний, формувальний 

і контрольний. 

Констатувальний етап експерименту полягав у формулюванні мети, 

завдань та основних напрямів його здійснення. На цьому етапі було 

здійснено: теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах; обґрунтування й добір відповідного 

організаційно-методичного забезпечення та психодіагностичного 

інструментарію у контрольних та експериментальних групах; проведене 
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початкове діагностування рівня готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Формувальний етап здійснювався на основі створеного нами 

експериментального комплексу. Програма педагогічного  експерименту 

умовно була розкладена на 4 етапи: мотиваційно-пізнавальний, операційно-

технологічний, рефлексивний та ціннісно-коригувальний. Під час 

педагогічного експерименту в освітній процес коледжів було впроваджено 

модель формування готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі у коледжах для студентів 

експериментальних груп шляхом внесення коректив у змістовно-методичне 

забезпечення процесу їхньої підготовки. 

На контрольному етапі було проведено повторну діагностику та 

співставлення результатів з метою, визначення ефективності педагогічних 

умов формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

до професійної самореалізації у коледжах. 

Результати контрольного етапу експерименту свідчать про 

ефективність впливу розробленого змістовно-методичного забезпечення на 

рівень готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах, що слідує з суттєвих відмінностей 

між показниками сформованості компонентів готовності у контрольних і 

експериментальних групах.  

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що: 

 вперше виявлено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах (формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

мотивації до професійної самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії; розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію 

акмеологічного та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; 
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включення майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через 

набуття досвіду професійної самореалізації у позааудиторній роботі та під 

час навчально-виробничої практики); змодельовано процес формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах у вигляді моделі , яка складається з теоретичного, 

процесуального та результативного блоків; виокремлено та теоретично 

обґрунтовано структурні компоненти готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації (мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-пізнавальний, процесуально-діяльнісний, особистісно-

рефлексивний); визначено критерії (гностичний, аксіологічний, 

технологічний, акмеологічний), показники та рівні (низький, середній, 

високий) готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах; 

 запропоновано оновлення змісту, форм, методів і засобів формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах; 

 уточнено змістове наповнення понять «готовність до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі» та 

«формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі»;  

 подальшого розвитку набули наукові положення педагогічних 

досліджень з проблем формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

впроваджено педагогічні умови формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах; 

розроблено та впроваджено в освітній процес коледжу навчальну дисципліну 

«Основи професійної самореалізації», факультатив «Психологія 

професійного самовдосконалення» та «Тренінг професійного зростання»; 

доповнено матеріалами для самостійної роботи за напрямом підготовки 
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6.051701 «Харчова технологія та інженерія» та у системі підвищення 

кваліфікації техніків-технологів харчової галузі змісту наступних дисциплін: 

«Соціологія», «Культурологія», «Захист Вітчизни», «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Вступ до фаху», «Основи 

фізіології харчування, шкільне та дитяче харчування», «Санітарія та гігієна», 

«Основи філософських знань»; удосконалено зміст навчально-виробничої 

практики студентів; розроблено навчально-методичний посібник 

«Педагогічні засади формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів з технології харчування у коледжах» та 

авторський «Щоденник рефлексії». 

Результати дослідження можуть бути використані для укладання 

навчальних програм, підручників, навчальних і навчально-методичних 

посібників, навчально-методичних комплексів, методичних рекомендацій для 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах, а 

також педагогічними працівниками коледжів, які працюють над підготовкою 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі для успішного формування 

готовності до професійної самореалізації названих фахівців. 

Ключові слова: самореалізація, готовність до професійної 

самореалізації, формування готовності до професійної самореалізації, 

техніки-технологи харчової галузі, коледж. 
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ABSTRACT CONTENTS 

The dissertation ―The formation of readiness for professional self-realization 

of future technicians-technologists in the field of food industry in colleges‖, on the 

basis of contextual, systemic, personality-oriented, competent, acmeological and 

axiological approaches, performed a comprehensive scientific analysis of the 

problem of readiness development for professional self-realization of future 

technicians-technologists in food industry in colleges. It has been established that 

the key to developing the components of the formation of the willingness of future 

technologists of food industry for professional self-realization should be the 

definition of the two concepts: ―self-realization" and "readiness‖. 

As a result of the analysis of scientific approaches to the structural 

components of the process of professional self-realization of future food 

technologists, four main components were identified, which are essentially 

interconnected: self-knowledge, self-organization, self-creation, and self-control. 

It has been clarified that the readiness for professional self-realization of 

future food technologists is a necessary internal personality structure of a future 

food technologist that not only allows them to become competent and successful in 

their profession after having reached the level of their mastery, but also to 

constantly strive for the new pinnacles of professional self-improvement. 

The following components of readiness were identified, which, in our 

opinion, are primary and significant ones for our study: motivational value, 

cognitive-cognitive, procedural activity, personality-reflexive. With the help of 

these components, we identified the signs of the formation of psychological and 

practical readiness of future food technologists for professional self-realization 

during college education as well as defined criteria and indicators and 

characterized the level of readiness for professional self-realization of future 

technology technologists. 

Based on the analysis of a number of definitions, it was concluded that the 

formation of the readiness of future food technologists for professional self-
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realization is the process of creating the necessary experience, skills and 

motivational determinants that enable effective professional activity. 

The effectiveness of pedagogical conditions of formation of readiness for 

professional self-realization of future technologists-nutrition technologists in 

colleges was developed, theoretically grounded and experimentally tested: 

formation in future technicians-technologists of food industry of motivation for 

professional self-realization on the basis of subject-subject interaction; expansion 

of the content of the curriculum through the integration of acmeological and 

competency approaches in the educational process in colleges; integration of future 

technologists of food industry into the profession through gaining experience of 

professional self-improvement in extra-curricular work and during training and 

production practice. 

On the basis of a comprehensive scientific analysis of pedagogical support 

for the formation of the readiness of future technicians-technologists of food 

industry for professional self-realization, the essence of the content-methodological 

support of the process of preparation of the said specialists for professional self-

realization was specified, and the model of formation of their readiness for 

professional self-realization in colleges was created. 

A model of forming the future preparedness of technicians-technologists of 

food technology for professional self-realization was developed. It is a clear 

mechanism of interdependent elements, arranged according to their logic on 

separate blocks of the model, namely: theoretical, procedural and effective. 

The theoretical block of the model includes the purpose, tasks, scientific 

approaches, and principles of the training of future technicians-technologists of 

food technology for professional self-realization. According to this block, training 

is tailored to the purpose and, accordingly, the tasks, which are determined on the 

basis of a predetermined goal. The procedural block of the model reveals such 

elements of this component as stages of preparation, pedagogical conditions and 

training methods by which future technicians-technologists of nutrition technology 

for professional self-realization are carried out. This block also determines the 
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components of the readiness of future technicians-technologists of food industry 

for professional self-realization. The resultant model block is characterized by the 

determination of criteria, indicators, and levels of preparedness of future food 

technologists for professional self-realization. 

The model of forming the readiness of future food technologists for 

professional self-realization was introduced into the educational process of the 

college through conducting a pedagogical experiment. The main stages of the 

pedagogical experiment that were chosen are ascertaining, forming and controlling. 

The ascertaining stage of the experiment was to formulate the purpose, 

objectives and main directions of its implementation. At this stage, the following 

was carried out: theoretical substantiation of pedagogical conditions of formation 

of readiness for professional self-realization of future technicians-technologists of 

food technology in colleges; substantiation and selection of appropriate 

organizational and methodological support and psychodiagnostic tools in control 

and experimental groups; the initial diagnostics of the level of readiness for 

professional self-realization of future technicians-technologists of nutrition 

technology was carried out. 

The forming stage was carried out on the basis of the experimental complex 

we created. The program of the forming experiment was conditionally divided into 

4 stages: motivational-cognitive, operational-technological, reflexive and value-

corrective. During this stage, a model of forming the readiness for professional 

self-realization of future technicians-technologists of food technology in colleges 

for students of experimental groups was introduced into the college educational 

process by making adjustments to the content-methodological support of the 

process of their preparation. 

During the control stage, re-diagnostics and comparison of results were 

carried out in order to determine the effectiveness of pedagogical conditions of 

formation of preparedness of future technicians-technologists of food industry for 

professional self-realization in colleges. 
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The results of the control phase of the experiment testify to the effectiveness 

of the influence of the developed content and methodological support on the level 

of readiness of future food technologists for professional self-realization in 

colleges, which comes as a result of significant differences between the indicators 

of the preparedness components in the control and experimental groups. 

The scientific innovation and theoretical value of the research lies in the 

following: 

- for the first time, the effectiveness of pedagogical conditions of formation 

of readiness for professional self-realization of future technologists-nutrition 

technologists in colleges was developed, theoretically grounded and 

experimentally tested (formation in future technicians-technologists of food 

industry of motivation for professional self-realization on the basis of subject-

subject interaction; expansion of the content of the curriculum through the 

integration of acmeological and competency approaches in the educational process 

in colleges; integration of future technologists of food industry into the profession 

through gaining experience of professional self-improvement in extra-curricular 

work and during training and production practice); the process of formation of 

preparedness of future technicians-technologists of food technology for 

professional self-realization was designed in the form of a model which consists of 

theoretical, procedural and resultant blocks; structural components of the readiness 

of future technicians-technologists of food industry for professional self-realization 

(motivational value, cognitive-cognitive, procedural activity, personality-reflexive) 

were distinguished; criteria (gnostic, axiological, technological, acmeological), 

indicators and levels (low, medium, high) of preparedness of future technicians-

technologists of food technology for professional self-realization in colleges were 

determined; 

- update of the content, forms and methods of formation of the readiness of 

future technicians-technologists of food industry for professional self-realization in 

colleges is proposed; 
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- the content of the concepts of ―readiness of future technicians-

technologists of food industry for professional self-realization‖ and ―formation of 

readiness of future technicians-technologists of food industry for professional self-

realization‖ is specified; 

- the scientific principles of the pedagogical research in the field of 

formation of the readiness of future technicians-technologists of food industry for 

professional self-realization in colleges have developed more. 

The practical significance of the obtained results is in the introduction of 

pedagogical conditions for forming the readiness of future food technologists of 

food industry for professional self-realization in colleges; development and 

introduction into the college educational process of the course ―Fundamentals of 

Professional Self-Realization‖, the elective ―Psychology of Professional Self-

Improvement‖, and ―Professional Improvement Training‖; supplementation with 

materials for independent work in the field of preparation 6.051701 ―Food 

Technology and Engineering‖ and in the system of advanced training of 

technicians-technologists of the content of the following disciplines: ―Sociology‖, 

―Cultural Studies‖, ―National Defense‖, ―Life Safety‖, ―Basics of Labor 

Protection‖, ―Introduction to the Specialty‖, ―Basics of Nutrition Physiology, 

School and Chidlren’s Nutrition‖, ―Sanitation and Hygiene‖, ―Fundamentals of 

Philosophical Knowledge‖; improvement of the content of students’ educational 

and production practice; development of the educational and methodical manual 

―Pedagogical principles of forming readiness for professional self-realization of 

future technicians-technologists of nutrition technology in colleges‖ and the 

author’s ―Diary of self-knowledge‖. 

The results of the research can be used for the preparation of curricula, 

textbooks, educational and teaching aids, educational and methodological 

complexes, guidelines for the preparation of future technicians-technologists of 

food industry in colleges as well as by pedagogical staff of colleges working on the 

preparation of future technicians-technologists of food industry for successful 

formation of the readiness for professional self-realization of these specialists. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Проблема самореалізації особистості є 

мультидисциплінарною проблемою, яка має філософське коріння. 

Самореалізація – це один із найважливіших факторів становлення 

гармонічної особистості. Сучасний рівень розвитку суспільства та певна його 

специфіка в кожній країні змінює рівень самосвідомості людей і спонукає їх 

до швидкого та якісно нового особистісного розвитку. До базових 

стратегічних пріоритетів у професійній освіті України, як закономірна 

відповідь на виклики й тиски європейської інтеграції, в українському 

суспільстві відбувається реформування університетської освітньої системи, 

яке спрямоване на підвищення рівня фахової підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, де представники педагогічної науки ведуть пошук 

таких моделей освітнього процесу у закладах вищої освіти, які б утвердили 

якісно нові стратегії щодо формування готовності особистості до професійної 

самореалізації протягом життя. Основні вимоги до набуття здатності 

техніків-технологів харчової галузі до такої діяльності відображені у 

нормативних документах: Законі України «Про вищу освіту» (2014), 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ столітті (2002), 

Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 в умовах 

глобалізацій них викликів (2010), Національній стратегії розвитку освіти 

України на період до 2021 року (2013), Концептуальних засадах розвитку 

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, 

проекті Європейського Союзу «EU4Skills», Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року тощо – 

зазначено про те, що найбільш успішними на ринку праці в найближчій 

перспективі будуть фахівці, здатні навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх. 

Тому питання самореалізації особистості піднімалося в наукових 

працях багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, а саме: І. Беха, 
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Е. Галажинського, В. Клочка, Л. Когана, О. Коропецької, Д. Леонтьєва, 

С. Лісовця, В. Лозової, С. Максименка, А. Маслоу, Г. Нестеренко, 

М. Пирогова, К. Роджерса, Н. Самохіної, Т. Титаренко, В. Франкла, 

Е. Фромма. Питанням професійної самореалізації займалися наступні 

науковці: О. Артемова, О. Богатирьова, Т. Буда, В. Гупаловська, Ю. Зайцева, 

О. Економова, Л. Коростильова, С. Кравчук, М. Кухтіна, В. Мяленко, 

Є. Подвисоцька, Л. Рибалко, А. Романова, О. Самборський, В. Семиченко, 

Н. Тимошенко, О. Торшевська, М. Ярославцева та ін.  

Аналіз наукових джерел із окресленої проблеми увиразнює 

різновекторні підходи до її дослідження з позиції професійного становлення 

особистості (В. Андрущенко, О. Будник, Е. Зеєр, О. Кокін, Н. Рідей, 

В. Семиченко, С. Сисоєва та ін.); самореалізації особистості (І. Беха, 

Е. Галажинського, В. Клочка, Л. Когана, О. Коропецької, С. Лісовця, 

С. Максименка, В. Моляко, Г. Нестеренко, Н. Самохіної, Т. Титаренко та ін.); 

професійної самореалізації (Т. Буда, В. Гупаловська, Ю. Зайцева, 

О. Економова, Л. Коростильова, С. Кравчук, М. Кухтіна, Є. Подвисоцька, 

Л. Рибалко, А. Романова, О. Самборський, Н. Тимошенко, О. Торшевська, 

М. Ярославцева та ін.); професійного самовдосконалення та саморозвитку 

(В. Бондаря, М. Корця, О. Матвієнко, Л. Сущенко та ін.); неперервного 

професійного саморозвитку (Р. Гуревич, В. Желанова, В. Фрицюк). 

Проблеми самоактуалізації та саморозвитку розглянуто в зарубіжних працях 

Р. Бернса, Е. Еріксона, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса та ін. 

Різні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців харчової 

галузі досліджували І. Дрозіч, Л. Козловську, В. Ребенка, Т. Сергєєва, 

І. Філімонову; поблемами професійної підготовки майбутніх інженерів-

педагогів у галузі харчових технологій займалися А. Шаура, Н. Волкова, 

Ю. Гвоздецька, Н. Недосєкова, О. Сердюкова, С. Ткачук; особливості 

формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів 

харчової промисловості досліджували О. Мельник, Н. Сичевська; 
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формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у 

коледжах аграрного профілю вивчала В. Кобзар. 

Самореалізація розглядається науковцями як: процес свідомого 

керування розвитком особистості, своїх якостей, здібностей (О. Бодальов, 

А. Деркач, В. Лозовий, Н. Лосєва та ін.); прагнення людини до розвитку, 

збагачення своїх сутнісних сил для того, щоб внаслідок цього мати 

можливість самореалізуватися на більш високому рівні (Є. Андрієнко, 

П. Кондратьєв, О. Плахотнік, Г. Селевако та ін.); творче ставлення індивіда 

до самого себе, створення самого себе у процесі активного впливу на 

зовнішній і внутрішній світ з метою їхнього перетворення (В. Войтка, 

Ю. Скорик та ін.). 

Аналіз наукової літератури, нормативно-правової документації, досвід 

професійної підготовки майбутнього техніка-технолога харчової галузі надає 

можливість виявити суперечності, що виникають між: 

- запитами держави, суспільства та ринку праці на якісну 

професійну підготовку майбутніх техніків-технологів харчової галузі у ЗВО 

та потребами її осучаснення; 

- зростаючими потребами суспільства в підготовці 

висококваліфікованих фахівців харчової промисловості та певною 

консервативністю професійної підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у ЗВО; 

- оновленими освітніми програмами професійної підготовки  

майбутніх техніків-технологів харчової галузі та недостатнім науково-

методичним забезпеченням процесу формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

Таким чином, потреба у дослідженні формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах випливає не лише з необхідності теоретичного дослідження цього 

процесу; вона викликана сьогоденною актуальністю вирішення прикладних 
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питань професійної підготовки техніків-технологів харчової галузі і 

підвищення ефективності їхньої праці.  

Актуальність проблеми, важливість вирішення наявних суперечностей 

та нагальна потреба у виробленні практичних механізмів підготовки 

студентів цього профілю до професійної самореалізації зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану НПУ 

імені М. П. Драгоманова (2014-2018). Тема дисертаційного дослідження 

затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 23 лютого 2017 року) та узгоджена у 

Міжвідомчій раді з координації досліджень з педагогічних і психологічних 

наук в Україні (протокол № 4 від 20 червня 2017 року). 

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці педагогічних умов формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1. На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної 

літератури з’ясувати сутність ключових дефініцій дослідження. 

2. Уточнити зміст поняття «готовність до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі» та теоретично обґрунтувати 

структуру готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах. 

3. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні 

сформованості готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах. 
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4. Змоделювати процес формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

5. Виявити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах та експериментально перевірити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й виконання 

завдань на різних етапах наукового пошуку було використано комплекс 

таких методів дослідження: теоретичні: системний аналіз наукової та 

науково-методичної літератури, бібліографічний аналіз наукових праць  з 

метою з’ясування сутності ключових дефініцій дослідження; компаративний 

аналіз і узагальнення  з метою уточнення змісту понять «готовність до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі» та 

«формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі»; порівняння  з метою теоретичного 

обґрунтування структури готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі; класифікація – з метою визначення 

критеріїв, показників і характеристики рівнів готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі ; моделювання – 

для розроблення моделі формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах; 

систематизація – з метою виявлення та теоретичного обґрунтування 

педагогічних умов формування готовності  до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах; емпіричні: 

(спостереження, анкетування, інтерв’ю, бесіда, тестування, вивчення 

навчальної документації студентів, ретроспективний аналіз власного досвіду 
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викладацької діяльності у закладі вищої освіти) – з метою з’ясування рівнів 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах; педагогічний експеримент – з метою перевірки 

ефективності виявлених і теоретично обґрунтованих педагогічних умов 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах; статистичні: поєднання кількісного 

та якісного аналізу отриманого емпіричного матеріалу із застосуванням  -

критерію (критерію Фішера) та t-критерію Стьюдента  з метою 

обґрунтування вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

 вперше виявлено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах (формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

мотивації до професійної самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії; розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію 

акмеологічного та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; 

включення майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через 

набуття досвіду професійної самореалізації у позааудиторній роботі та під 

час навчально-виробничої практики); змодельовано процес формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах у вигляді моделі, яка складається з теоретичного, 

процесуального та результативного блоків; структурні компоненти 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, 

процесуально-діяльнісний, особистісно-рефлексивний); критерії 

(гностичний, аксіологічний, технологічний, акмеологічний), показники та 

рівні (низький, середній, високий) готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах; 
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 запропоновано оновлення змісту, форм, методів і засобів формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах; 

 уточнено змістове наповнення понять «готовність до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі» та 

«формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі»;  

 подальшого розвитку набули наукові положення педагогічних 

досліджень з проблем формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

впроваджено педагогічні умови формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах; 

розроблено та впроваджено в освітній процес коледжу навчальну дисципліну 

«Основи професійної самореалізації», факультатив «Психологія 

професійного самовдосконалення» та «Тренінг професійного зростання»; 

доповнено матеріалами для самостійної роботи за напрямом підготовки 

6.051701 «Харчова технологія та інженерія» та у системі підвищення 

кваліфікації техніків-технологів харчової галузі змісту наступних дисциплін: 

«Соціологія», «Культурологія», «Захист Вітчизни», «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Вступ до фаху», «Основи 

фізіології харчування, шкільне та дитяче харчування», «Санітарія та гігієна», 

«Основи філософських знань»; удосконалено зміст навчально-виробничої 

практики студентів; розроблено навчально-методичний посібник 

«Педагогічні засади формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів з технології харчування у коледжах» та 

авторський «Щоденник рефлексії». 

Результати дослідження можуть бути використані для укладання 

навчальних програм, підручників, навчальних і навчально-методичних 

посібників, навчально-методичних комплексів, методичних рекомендацій для 
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підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах, а 

також педагогічними працівниками коледжів, які працюють над підготовкою 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі для успішного формування 

готовності до професійної самореалізації названих фахівців.  

Особистий внесок здобувача. У публікаціях, підготовлених спільно зі 

співавторами, внесок здобувача полягає у наступному: у статті «Criteria, Key 

Indicators and Preparedness Levels in Future Food Technicians for Professional 

Self-Realization» у співавторстві з О. В. Матвієнко (2018 р.) автором 

розроблено критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації; у 

навчально-методичному посібнику «Педагогічні засади формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів з 

технології харчування у коледжах» у співавторстві з О. В. Матвієнко 

(2018 р.) дисертантом розроблено основні положення методики формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах та описано технологічне забезпечення 

формування цієї готовності. Розробки та ідеї, що належать співавтору, у 

дисертації не використано. 

Основні положення та результати дослідження впроваджено у 

навчально-виховний процес Економіко-правового коледжу Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права (довідка № 254 від 03.06.2019 р.), 

Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола (довідка № 200/03 від 

10.06.2019 р.), коледжу ресторанного господарства Національного 

університету харчових технологій (довідка № 86 від 12.06.2019 р.), Білгород-

Дністровського економіко-правового коледжу (довідка № 324 від 

19.06.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та 

теоретичні положення дисертації висвітлено та обговорено на науково-

практичних конференціях різних рівнів: міжнародних: «Психологія і 

педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (Харків, 
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2016); «Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті 

становлення нової української школи» (Київ, 2016); «Актуальні проблеми 

реформування системи виховання та освіти в Україні» (Львів, 2017); 

«Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, 

перспективи» (Умань, 2017); «Modern methods, innovations and operational 

experience in the field of psychology and pedagogics» (Lublin, 2017); «Сучасні 

тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 

2018); «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і 

дорослих» (Переяслав-Хмельницький, 2018); «Вплив досягнень 

психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» 

(Харків, 2018); «Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього 

менеджменту: європейський вимір» (Черкаси, 2018); «Педагогіка та 

психологія: виклики і сьогодення» (Київ, 2018); «Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» 

(Харків, 2018); «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2018); «Key Issues of 

Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (Stalova 

Wola, Republic of Poland, 2018); «Пріоритетні напрямки вирішення 

актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2018); «Актуальні 

проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» (Львів, 

2018); всеукраїнських: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2016); «Педагогічні 

інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу» 

(Київ, 2017); «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології» (Запоріжжя, 2018); «Педагогічні інновації в освітньому просторі 

сучасного вищого навчального закладу» (Київ, 2018); «Педагогічні інновації 

в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу» (Київ, 2019); 

на засіданнях кафедри професійної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображено в 25 публікаціях автора, серед яких: 3 статті у наукових фахових 
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виданнях України з педагогіки; 5 статей у зарубіжних наукових періодичних 

виданнях і виданнях, що віднесені до міжнародних наукометричних баз 

даних; 16 наукових праць, які засвідчують апробацію матеріалів дослідження 

на науково-практичних конференціях; 1 навчально-методичний посібник. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (284 найменування) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 310 сторінок, серед них 216 сторінок основного тексту. 

Дисертація містить 15 таблиць і 19 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-

ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У КОЛЕДЖАХ 

 

1.1. Феномен «професійна самореалізація» у координатах 

міждисциплінарного дослідження 

 

Багатогранність дослідження феномена процесу професійної 

самореалізації позначається на неоднозначності термінологічного 

оформлення поняття, яке має ряд синонімічних дефініцій в науці. Якщо у 

понятті «самореалізація» закцентовано увагу на свідомому й виключно 

позитивному характері особистісних змін, які забезпечують досягнення 

людиною вершин свого розвитку, то у терміні «саморух» підкреслюється 

внутрішня детермінованість самовдосконалення. Важливим уточненням до 

розуміння поняття процесу саморозвитку є тлумачення категорії «само-», яке 

присутнє у всіх його компонентах. Механізм «само-», який визначає 

особистість людини, проявляється у трьох аспектах: як суб’єкт процесу (той, 

хто організує та скеровує); як об’єкт процесу (матеріал, стосовно якого цей 

процес відбувається); як засіб організації здійснення та забезпечення цього 

процесу. 

Найбільш близькими до поняття «самореалізація» є 

«самовдосконалення» та «самоосвіта». «Самореалізація» - процес реалізації 

себе в житті і повсякденній діяльності, пошук і ствердження свого 

особливого шляху в цьому світі, власних цінностей і змісту свого існування в 

конкретний момент життя. Самореалізація – це творче ставлення індивіда до 

самого себе, створення ним самого себе в процесі активного впливу на 

зовнішній і внутрішній світ з метою їхнього перетворення [200].  
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Н. Лосєва трактує поняття самореалізація як процес свідомого 

керування розвитком особистості, індивідуальних якостей, здібностей. Через 

самореалізацію особистість прагнє зрозуміти та знайти сенс свого існування. 

Метою самореалізації є досягнення більш значимих результатів, аніж тих, яких 

отримано раніше; прагнення бути кращим, ніж ти був [123]. 

За Г. Селевко, самореалізація – це процес усвідомленого, керованого 

особистістю розвитку, в якому в суб’єктних цілях та інтересах особистості 

цілеспрямовано формуються і розвиваються її якості і здібності [216]. 

У педагогічних дослідженнях самореалізація розглядається як процес, 

що об’єднує в собі мотиви, інтереси і ціннісні орієнтації особистості. На 

думку Д. Бєлухіна, «у самореалізації виражається позитивне ставлення до 

професії, схильність та інтерес до неї, бажання поліпшити свою підготовку, 

задовольнити матеріальні і духовні потреби, займаючись працею в сфері 

своєї професії» [12]. 

Велика увага проблемі самореалізації особистості приділяється у 

дослідженнях зарубіжних психологів і педагогів, зокрема представників 

екзистенційно-гуманістичного напряму (Р. Бернс, А. Маслоу, Дж. Олпорт, 

К. Роджерс, В. Франкл), які наголошували, що «прагнення до 

самовдосконалення можна трактувати як прагнення людини стати все більше 

і більше тим, ким вона спроможна стати» [130].  

Зазначені науковці наголошували, що важливим при формуванні 

зовнішніх умов, які допомагають (чи заважають) людині реалізувати 

закладену в ній тягу, бажання до самореалізації, є соціальне середовище, 

тобто теорія розвитку особистості розглядає соціальні умови, тим самим 

узгоджуючи особистісні потреби і суспільні обставини.  

У своїх дослідженнях М. Ксьонзенко визначає професійну 

самореалізацю як процес і результат цілеспрямованого самотворення, яке 

досягається завдяки самоосвіті та самовихованню і забезпечує постійне 

підвищення професійної майстерності [115]. 
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О. Прокопова розглядає процес професійної самореалізаціїї як свідому 

професійну діяльність в системі неперервної освіти, яка спрямована на 

підвищення фахового рівня, подальший розвиток професійно значущих 

якостей, підвищення ефективності професійної діяльності відповідно як до 

інтересів, потреб і можливостей, так і до вимог суспільства щодо соціалізації, 

особистісного і професійного розвитку людини [190]. 

К. Альбуханова-Славська трактує професійну самореалізацію фахівця 

як процес підвищення рівня власної професійної компетентності і розвитку 

професійно значущих якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, 

умов професійної діяльності, особистої програми розвитку [196]. 

Професійна самореалізація – це результат свідомої взаємодії 

спеціаліста з конкретним соціальним середовищем, під час якого він реалізує 

потребу розвитку у себе таких професійно-важливих якостей, відповідних 

знань і вмінь, які сприятимуть успіху у професійній діяльності та 

життєдіяльності взагалі [84]. 

В. Гриньова визначає професійну самореалізацію як свідомий 

цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної 

компетентності, розвиток професійно значущих властивостей, ціннісних 

орієнтацій відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної 

діяльності й особистої програми розвитку «Я-концепції», що передбачає 

сформованість досконалого рівня педагогічної культури [50]. 

За Л. Коростильовою, самореалізація в самому загальному вигляді як 

процес реалізації себе – це здійснення самого себе в житті та в повсякденній 

діяльності, пошук та ствердження свого особливого шляху в цьому світі, 

своїх цінностей та сенсу існування в кожний момент часу. Вона можлива 

тільки за умови сильного збуджуючого мотиву до особистісного росту. 

Процес самореалізації спрямований зсередини у зовнішню реальність. Для 

розуміння феномену самореалізації науковець виділяє ряд істотних аспектів: 

самоактуалізацію, вираз істинної природи людини, самовираження, 
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самовдосконалення, адаптацію, моральність, індивідуалізацію, мотивуючу 

силу, свободу, щастя та властивості особистості. 

Авторка виділяє чотири рівні самореалізації: низький, 

середньонизький, середньовисокий, високий; причому підвищення рівня 

самореалізації супроводжується збільшенням осмисленості мотивів, якими 

керується особистість. Також нею розроблено ряд критеріїв самореалізації 

особистості. Так, поряд з наявністю у людини свого власного критерію 

самореалізації, існують і загальні критерії – задоволеність та корисність для 

особистості та соціуму вцілому. В даному дослідженні Л. Коростильова 

стверджує, що стратегія самореалізації передбачає керування процесом 

самореалізації, яке основане на далекоглядних, адекватних планах, та 

осягнення сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій [107].  

Л. Коростильова виділяє декілька етапів професійної самореалізації: 

професійне самовизначення, становлення в обраній професії, професійне 

зростання та розвиток професійної компетентності. Кожній фазі життєвого 

шляху відповідає певна специфіка самореалізації. Підкреслюється особлива 

роль самосприйняття (самоповаги та самоприйняття). Високе 

самосприйняття сприяє правильній розстановці життєвих пріоритетів, 

адекватному використанню ресурсів, а отже, особистісному зростанню [107].  

Л. Коростильова піднімає питання професійного вигорання та 

професійної деформації, наголошуючи на різну природу цих феноменів. 

Синдром психологічного вигорання властивий людям з низьким рівнем 

самореалізації в професійній сфері і негативно впливає на самореалізацію. 

Факторами, які позитивно впливають на професійну самореалізацію, вчена 

вважає високу мотивацію саморозвитку та професійного зростання, 

креативність та здатність до інновацій, вміння генерувати нові ідеї [107]. 

Самореалізація за І. Бехом – «процес предметного втілення 

особистістю базових інтелектуально-особистісних утворень, набутих на етапі 

самоактуалізації». Це не сукупність певних способів поведінки та діяльності 

особистості, а саме цілісна діяльність і поведінка особистості, яка має 
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складну структуру та здійснюється на різних рівнях. Науковець виступає 

проти ототожнення понять «самореалізація» та «самоактуалізація». 

Самоактуалізація передує самореалізації і є процесом «набуття особистістю 

внутрішніх сил (якостей, смисло-ціннісних орієнтацій, здібностей), які 

виступають спонуками до її усвідомленої діяльності та поведінки». 

Самоактуалізація особистості передбачає формування уявлення та створення 

програми здійснення її людської місії, яка на етапі самореалізації 

виступатиме спонукою матеріальної та практично-духовної діяльності 

людини. 

Зміст і функцію самореалізації І. Бех вбачає в процесі предметного 

втілення базових інтелектуально-особистісних надбань суб'єкта, а мотивом 

до неї є прагнення продовжити себе в інших людях через створення 

матеріальних і художніх цінностей та за допомогою «представлення себе в 

життєдіяльності інших людей». У тісному взаємозв’язку з самореалізацією 

розглядається саморозвиток, який є його необхідною умовою і визначається 

як «самозміна суб’єкта у напрямі свого Я-ідеального, яке виникає під 

впливом зовнішніх і внутрішніх причин». Саморозвиток неможливий без 

механізмів самоприйняття («безумовне позитивне ставлення суб'єкта до 

власних особистісних надбань незалежно від їх оцінки оточуючими 

людьми»), який в свою чергу є початковою ланкою самореалізації 

особистості та самопрогнозування (механізму, за допомогою якого 

«особистість визначає можливості свого розвитку, виокремлює вимоги, на які 

необхідно орієнтуватися»). Від поєднання цих механізмів і залежить 

результат саморозвитку особистості [14]. 

С. Максименко, аналізуючи представленість ідеї самореалізації у 

вітчизняній психологічній науці, звертає увагу на досить нечасте вживання 

терміна "самореалізація". Автор ототожнює поняття "самореалізація" та 

"самоактуалізація". Пояснюючи суть поняття, він цитує Д. Леонтьєва: «В 

основі прагнення людини до самореалізації лежить не завжди усвідомлюване 

прагнення до безсмертя, яке може усвідомлюватися в різних формах як 
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прагнення підвищити знання, покращити умови життя людей, передати 

іншим знання та досвід, відкрити людям сенс тощо» [77]. 

Ключовим моментом С. Максименко [127] вважає реальність мотиву 

самореалізації особистості, що за контекстом співпадає з думкою 

С. Рубінштейна, а саме: потреба в самореалізації виражається у прагненні до 

втілення і творчої діяльності щодо будь-чого, «а зовсім не прагнення до 

самовдосконалення та досягнення успіху як соціального визначення». Не 

заперечуючи важливість останнього, підкреслюється те, що воно повинно 

підпорядковуватися першому, бо інакше отримується не самореалізація 

(розвиток), а спрощення особистості (інволюція). Також звертається увага на 

те, що самореалізація притаманна будь-якій людині, на відміну від думки 

А. Маслоу про 3% людей, які самореалізуються [77]. 

Автор наголошує на важливості поглядів українського психолога 

Т. Титаренко, яка говорить про те, що самореалізація повинна ґрунтуватися 

«на внутрішніх базисних особливостях людини», тобто неможливо стати ким 

завгодно. З іншого боку, дослідниця стверджує, що цей процес також 

обумовлюється зовнішніми особливостями життєвих обставин. 

С. Максименко також визначає важливу характеристику самореалізації 

особистості – креативність, посилаючись на те, що Д. Леонтьєв обґрунтовує 

ключове значення творчості в самореалізації [77]. 

На думку С. Максименка [127], важливим в розумінні особливостей 

самореалізації та її мотивації є розуміння змісту того, що реалізується. 

Вітчизняна наука поєднує суперечливі представлення про «опредметнення-

розпредметнення». В результаті самореалізації людини (опредметнення) 

виникає який-небудь твір. Розпредметнення ж – це діяльність, спрямована на 

«розкриття людиною предметної сутності об’єкта, присвоєння її і 

перетворення у своє – психічне». Саме те, що ці процеси відбуваються 

одночасно є показником того, що самореалізація є прогресом, розвитком 

внутрішнього світу особистості. Науковець уявляє самореалізацію процесом 

―кільцево-спіральної‖ природи, що означає його нескінченність, тому, що 
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нескінченним є світ, у якому живе людина, яка, в свою чергу, прагне пізнати 

та перетворити цей світ, залишивши власний відбиток, як результат 

самореалізації. І це є необхідністю кожної особистості [127]. 

Одним з ключових критеріїв самореалізації автор вважає те, що 

конкретна людина для інших людей повинна робити щось «усвідомлювано і 

відповідально» і тільки тоді буде йти мова про самореалізацію. Він також 

підтримує концепцію Н. Чепелєвої, яка розглядає виникаючу психологічну 

ситуацію як ―завдання на смисл‖, тобто її вирішення «передбачає акт 

смислоутворення – акт самореалізації». Розв’язання різних психологічних 

ситуацій веде до того, що людина сприймає себе і навколишній світ не 

окремо, а всередині нього. Тому такі завдання, на погляд С. Максименка, 

мають центральне значення для вирішення проблеми самореалізації 

особистості [77]. 

Важливою є також його думка про потребу в самореалізації, яка «є 

джерелом активності особистості, активність же визначає ті види діяльності, 

в яких дана потреба задовольнятиметься». Описується система характеристик 

потреби в самореалізації: «потреба в самореалізації належить до розряду 

вищих потреб; вона є якісною характеристикою особистості; дана потреба 

актуалізує потенційні можливості особистості; вона сприяє розвитку 

особистості; потреба в самореалізації підтримує внутрішній стан напруження 

індивіда, вона має суперечливу природу; потреба в самореалізації існує у 

варіанті ―для інших‖, тобто має соціальний характер; потреба в 

самореалізації – це цінність; вона має постійний, безперервний характер, 

потреба в самореалізації володіє здатністю цілеспрямованого формування в 

процесі оволодіння тією чи іншою діяльністю» [77]. 

В монографії «Особистість у нелінійному суспільстві» Г. Нестеренко 

[169] проводить історико-філософський аналіз розвитку проблеми 

самореалізації особистості та виділяє три основні етапи еволюції даної 

проблеми. Вона, як і І. Бех, також не погоджується з ототожненням 

самореалізації та самоактуалізації, виходячи з того, що А. Маслоу [130], як 
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автор терміну «самоактуалізація», розглядав її «як внутрішній, 

психологічний процес», а самореалізація, на думку Г. Нестеренко – це «вихід 

внутрішніх потенцій у зовнішнє середовище». Визначення самореалізації 

дослідниця вводить через використання поняття «сутнісні сили» («діяльнісні 

елементи особистості, які виступають каналом її зв’язку з оточенням і 

внаслідок постійної самоорганізації спричинюють розвиток особистості»). В 

філософію цей термін було введено Л. Фейєрбахом, а пізніше над ним 

працювали К. Маркс, Л. Коган, В. Шаповалов, Н. Шаталова та ін. [169]. 

Самореалізація особистості за Г. Нестеренко – це «породжений 

фундаментальною потребою особистості процес об’єктивації її сутнісних 

сил, який відбувається завдяки її власній діяльності і спричинює включення 

особистості до ієрархічно вищих систем». Причому від об’єктивації 

неможливо ухилитись тому, що вона випливає з внутрішньої потреби 

людини в самореалізації, яка створює фундамент особистості [169]. 

За рівнем внутрішньої свободи вчена виділяє основні форми 

самореалізації: самореалізація-адаптація, самореалізація-пізнання, 

самореалізація-виконання, самореалізація-новаторство, самореалізація-гра. В 

умовах зміни суспільства найбільш оптимальною є остання форма. 

Наголошується на тому, що запорукою гармонійного розвитку особистості та 

суспільства вцілому є гуманістична спрямованість індивідуальної 

самореалізації. Г. Нестеренко формулює критерії цієї спрямованості, а саме: 

слідування принципам толерантності, співчуття, гідності, компромісності, 

помірності по відношенню до самого себе, до іншої людини, до суспільства, 

до природи та до майбутнього [169]. 

В результаті проведеного аналізу розв’язання проблеми самореалізації 

у зарубіжній та вітчизняній науці, ми прийшли до висновку, що 

однозначного визначення терміну «самореалізація» не існує. Науковці по-

різному підходять до розуміння сутності та механізмів процесу 

самореалізації. Крім цього, разом з терміном «самореалізація» часто 

застосовують, а інколи навіть ототожнюють з ним, і інші терміни; наприклад, 
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«самоактуалізація», «самоздійснення», «самовизначення», що створює 

додаткові трудності в розумінні даного питання. 

Більшість дослідників підтримують думку про те, що самореалізація є 

природною та необхідною ознакою будь-якої особистості, але головна 

проблема заключається в тому, що за деяких обставин людина не завжди 

може сформувати певні якості (сутнісні сили), навіть не здогадуючись про 

свій власний потенціал. З одного боку, самореалізація обумовлена певними 

природними задатками та можливостями людини, а з іншого – на неї 

впливають зовнішні життєві особливості. 

Під поняттям «професійна самореалізація» О. Артемова розуміє «шлях 

гармонійного розвитку особистості, поєднаний із здобуттям професійно-

практичного та духовного досвіду в процесі отримання кваліфікації 

спеціаліста в період первинного професійного становлення (навчання у 

вищій школі) та вдосконалення фахового зростання в процесі виконання 

професійних ролей і обов'язків, що є невід'ємним атрибутом розкриття і 

здійснення особистісного професійного потенціалу» [8]. У проведеному 

О. Артемовою дослідженні були розглянуті найважливіші взаємозв'язки 

«самореалізаційних» характеристик досліджуваних (група працюючих і 

непрацюючих студентів-заочників, група працюючих і непрацюючих 

здобувачів другої вищої освіти та група безробітних від міського центру 

зайнятості) для визначення різниці між індивідуальними особливостями 

використання професійного потенціалу. В результаті вчена прийшла до 

висновку, що професійна самореалізація як процес соціалізації має два рівні: 

репродуктивний (на якому суб'єкт намагається ігнорувати ті цінності, мотиви 

і потреби, які б зорієнтували його на професійну перспективу в аспекті нових 

знань, умінь, навичок та допомогли б вирішувати нові професійні завдання) 

та творчий (на якому відбувається реалізація суб'єктом нагромадженого 

інтелектуального досвіду в межах професійного потенціалу та подальше 

формування професійної майстерності і компетентності) [8].  
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Дослідниця зауважує, що феномен професійної самореалізації в 

контексті розвитку особистості, схильної до переживання кризових станів, та 

особистості, що перебуває в умовах професійної кризи, має свою специфіку 

на різних етапах життєвого шляху. Особливості «самореалізаційних» 

характеристик у різних професійних групах відрізняються ступенем 

інтегрованості та якісними показниками. Особам, які відчувають більше 

адаптаційне навантаження в умовах професійного становлення, треба більше 

витрачати емоційно-вольових та інтелектуальних зусиль [8].  

Український психолог В. Мяленко дає тлумачення професійної 

самореалізації, близьке до його моделювання в акмеологічній науці: 

«професійна самореалізація особистості як ідеальний феномен – це 

усвідомлений процес самоздійснення суб’єкта в обраній сфері, що має 

соціально значущий потенціал, розкриває потенції особистості та забезпечує 

процес досягання акме» [166, с. 11-12].  

В. Мяленко стверджує, що в кожній психічно здоровій людині 

природою закладена «програма самореалізації за ідеальною схемою». Вона 

підтримує думку угорського педагога Л. Полгара про те, що неправильне 

виховання та недосконала освіта веде до зниження потенціалу. З практичного 

досвіду роботи з людьми, які мають проблеми в сфері професійної 

самореалізації, вона констатує про присутні в них невідповідності між 

наявністю мотивації, цінностей, соціальних впливів та їх усвідомленням. 

Спираючись на «вектори розвитку» (усвідомлення — неусвідомлення, 

мотивація — амотивація, загальнолюдські цінності — індивідуалістські 

цінності, соціальна значущість — соціальні впливи), дослідниця створила 

графічну модель професійної самореалізації особи. Гармонійний розвиток 

позитивних полюсів цих векторів забезпечує процес досягання акме у 

професійній самореалізації [166]. 

Н. Тимошенко визначає професійну самореалізацію як «сукупність 

прояву індивідуальних професійно-особистісних якостей і властивостей 

фахівця, внаслідок чого він відтворює себе у своїй сутності в багатовимірній 
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практичній та професійній діяльності», а також трактує її як розкриття 

здібностей, якостей, можливостей та досягнення максимуму потенціалу в 

професійній діяльності [238]. Потреба ставати більш компетентним є, на 

думку вченої, характерним атрибутом професійної самореалізації. Людина 

повинна просуватися професійним шляхом, виконуючи більш складну і 

відповідальну роботу, внаслідок розвитку професіоналізму. Таке професійно-

статусне просування і є кар’єрою [238].  

Описуючи психологічні детермінанти самореалізації особистості та 

проаналізувавши погляди найбільш відомих дослідників, Л. Коропецька 

вважає самореалізацію процесом, що триває протягом усього життя, має свої 

пікові моменти і моменти спаду. Вона підкреслює необхідність розгляду 

проблеми самореалізації у «контексті досліджень ціннісно-смислової та 

потребово-мотиваційної сфер розвитку особистості» [106]. Важливість 

мотиваційної детермінанти самореалізації підкреслює і Л. Коростильова. 

Вона вважає, що базуючись на основних мотивах, якими керується людина, 

можна робити висновки про соціальну зрілість особистості та рівень її 

самореалізації. Дослідниця виділяє мотиваційно-змістовні та особистісно-

ситуаційні детермінанти самореалізації. На її думку, самореалізація в більшій 

мірі обумовлена не конкретно-ситуаційними, а стійкими узагальненими 

(позаситуаційними) детермінантами, в основі яких – дія мотиваційно-

змістовних механізмів та актуалізація відповідних утворень, при чому в 

контексті проблеми самореалізації особистості мотиваційно-змістовний 

підхід набуває особистісно-ситуаційного аспекту [107].  

Досліджуючи філософський аспект самореалізації ключовим аспектом 

проблеми самореалізації, Є. Подвисоцька вважає концепцію багатомірної, 

цілісної людини. Основою програми формування цілісної особистості вона 

визначає основу творчого та діяльного відношення до життя як способу 

самореалізації, який гармонізує соціальні проблеми на основі цілісного 

знання. Можливість цього підкреслюється в суспільстві, яке культивує 

творче відношення до життя як форму самореалізації особистості. Криза 
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самореалізації вбачається вченою у відставанні форм самореалізації від 

глобальних соціальних трансформацій. Іншими словами, ці форми не 

встигають відповідати на глобальні виклики часу, що і стає причиною 

особистих криз [183]. 

Аналіз сучасних підходів дозволяє виявити динаміку розвитку такого 

складного психолого-педагогічного явища, як самореалізація. Щоб з’ясувати 

суть та особливості цієї педагогічної категорії, простежимо логічний зв’язок 

між поняттями «самовдосконалення» і «професійне самовдосконалення» 

особистості.  

Особливістю процесу професійної самореалізації фахівця, на думку 

О. Пєхоти, є його спрямованість, ―яка задається не лише системою вимог, які 

існують у професійній підготовці, але й через прогнозування фахівцем тих 

вимог, які можуть бути пред'явлені майбутньою професією‖ [215]. 

Процес професійної самореалізації особистості залежить від її 

індивідуальних особливостей, від її ставлення до свого внутрішнього світу, 

від ступеня розвиненості потреби в рефлексії, від глибини інтенсивності 

процесу пізнання себе тощо [214]. 

Проаналізувавши дослідження процесу професійної самореалізації, ми 

погоджуємось з думкою науковців, які визначають його як вищу форму 

усвідомленого саморозвитку особистості, що полягає у постійній внутрішній 

роботі над собою з метою доведення свого розвитку до можливої мети 

відповідно до загальнолюдських духовних цінностей. Процес професійної 

самореалізації неможливо уявити поза суб’єктністю особистості як здатністю 

активного суб’єкта творити себе і водночас спричиняти позитивні зміни у 

всьому навколишньому і завдяки цьому переживати цінність життєвих виявів 

своєї індивідуальності, власної неповторності [214]. 

Психолого-педагогічний напрям дослідження процесу професійної 

самореалізації пов’язаний з вивченням змісту цього феномену, мотивів 

самовдосконалення, прийомів і методів роботи особистості над собою. 

Професійна самореалізація — свідомий, цілеспрямований процес 
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підвищення рівня власної професійної компетенції та розвитку професійно 

значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної 

діяльності та власної програми розвитку [174]. 

Процес професійної самореалізації ґрунтується на психологічному 

механізмі постійного подолання внутрішніх суперечностей між наявним 

рівнем професіоналізму («Я-реальне професійне») і уявним його станом («Я-

ідеальне професійне»). 

Гуманізація процесу професійної самореалізації фахівця повинна 

передбачати і створювати умови, за яких майбутній фахівець буде мати 

можливість вибудувати власний образ професійного «Я» і, аналізуючи 

суперечності між «Я-реальним» та «Я-професійним», програмувати і 

здійснювати професійний саморозвиток та самовдосконалення.  

Л. Сущенко визначає «професійну самореалізацію» як внутрішній 

процес якісних самозмін, який відбувається за рахунок усвідомлення 

фахівцем необхідності самовдосконалення, грамотного самоаналізу, власних 

роздумів і порівнянь своєї діяльності з діяльністю інших фахівців, яких 

визнано зразковими; мотивованого, цілеспрямованого і добре організованого 

саморуху до найкращого в собі [234]. 

За твердженням І. Чемерілової, професійна самореалізація- 

цілеспрямована, систематична, високоорганізована і творча діяльність, яка 

полягає в самостійному заглибленні і розширенні професійних знань, 

розвитку умінь, здібностей і професійно-значущих якостей особистості, а 

також має на меті безперервне зростання професійної майстерності та 

особистісне самовдосконалення [255]. 

Однак Т. Вайніленко визначила, що «професійна самореалізація» – це 

процес і результат творчого цілеспрямованого самостійного 

самодетермінованого руху фахівця від Я-реального до Я-ідеального, від Я-

потенційного до Я-актуального, що здійснюється у формі професійного 

самовиховання, самоосвіти і самоактуалізації, забезпечує досягнення 



44 

позитивних особистісних змін і є передумовою успішної творчої 

самореалізації у професії [28]. 

Професійна самореалізація – це свідомий, цілеспрямований процес 

підвищення рівня власної професійної компетентності та розвитку 

професійних якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов 

професійної діяльності та особистої програми розвитку [196]. 

Професійна самореалізація – це результат свідомої взаємодії 

спеціаліста з конкретним соціальним середовищем, під час якого він реалізує 

потребу розвитку у себе таких професійно-важливих якостей, відповідних 

знань і вмінь, які сприятимуть успіху у професійній діяльності та 

життєдіяльності взагалі [84]. 

Самовдосконалення, самоактуалізація та самореалізація – ці три 

поняття – взаємопов’язані, а явища, які вони представляють – взаємозалежні, 

тому й виступають різновидами цілеспрямованої діяльності особистості у 

напрямку саморозвитку.  

Самоактуалізація позначає природжене прагнення людини до найбільш 

повного виявлення та розвитку власних особистісних можливостей, коли 

здійснюється актуалізація повного потенціалу особистості. Вона є 

вершинним рівнем психологічного розвитку, якого можна досягти, а також 

відіграє роль основного мотиваційного фактора на шляху досягнення ідеалу, 

вершини. 

Згідно А. Маслоу, самоактуалізація – найбільш повне розкриття 

здібностей і реалізація потенціалу людини, потреба у самовдосконаленні, це 

шлях до повноцінного, внутрішньо наповненого життя [130]. На думку 

психологів-гуманістів, самоактуалізація пробуджує потенціал, який 

стимулює людину розвиватися на різних рівнях – від оволодіння моторними 

навичками до творчості.  

Висвітлені у науковій літературі спроби структурувати процес 

професійної самореалізації не повною мірою віддзеркалюють його цілісність. 

Актуальною залишається потреба детального аналізу складових та структури 
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процесу професійної самореалізації саме для майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі.  

У наукових джерелах, як зарубіжних, так і вітчизняних, зустрічається 

багато праць, присвячених проблемі самореалізації особистості [13, 184, 251], 

але теоретичний аналіз досліджень з цієї тематики, і отримані на сьогодні 

результати дозволяють дійти висновку, що розвиток особистості 

здійснюється через її діяльність. Управління діяльністю відбувається в 

системі регуляційних циклів: мотиваційного – як виникнення потреби щось 

створити; циклу програмування – як розробки плану дій; циклу реалізації – 

як втілення ідеї; циклу контролю – як порівняння з певною нормою 

(наприклад, з естетичним або етичним ідеалом) [214]. 

Проаналізувавши ряд наукових підходів щодо структурних 

компонентів процесу професійної самореалізації майбутніх майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі, ми виокремили чотири основні, які 

знаходяться між собою у сутнісному взаємозв’язку: самопізнання-

самоорганізація-самотворення-самоконтроль, які зображено на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Структурні компоненти процесу професійної самореалізації  

               Джерело:складено автором самостійно 

Далі детально розглянемо ці структурні компоненти процесу 

професійної самореалізації.  

Процес професійної самореалізації розпочинається із самопізнання, 

здійснюючи яке, майбутній технік-технолог харчової галузі глибше вивчає 

своє істинне «Я», свої здібності, особливості процесів пізнання, життєві 

наміри, провідні мотиви та мотивації, вчиться аналізувати можливості 

вдосконалення власної діяльності, самостійно визначати, яких успіхів він 
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зможе здобути у професії, окреслювати вершини майбутніх досягнень, тим 

самим робить крок на шляху до саморозвитку, особистісного та професійного 

самовдосконалення.  

А. Петровський вважає, що існує два шляхи пізнання власного «Я». 

Перший шлях – уважний аналіз власних вчинків у співвідношенні із 

задумами, іншими словами, з'ясування сенсу власного життя та його 

співставлення із суспільними й особистісними цінностями, аналіз власних 

дій і конкретних вчинків з точки зору загальнолюдської, національної та 

особистісної моралі, професійного й особистісного становлення і 

діяльності [240]. Другий шлях – звернення до можливостей науки та 

розпізнавання з її допомогою власних індивідуально-психічних властивостей, 

життєвих настанов тощо.  

Система уявлень особистості про себе самого, свої якості, 

характеристики, звички, знання, уміння та навички формується на основі 

самосприйняття. Це поняття позначає побудову «образу себе» через 

систематичне спостереження за власною поведінкою, інтроспективні дані 

про фізіологічні, перцептивні та інтелектуальні процеси [194]. Ґрунтуючись 

на суб’єктивному знанні, самосприйняття веде до формування переконань, 

установок, оціночних характеристик та виступає важливим компонентом 

професіоналізації, оскільки опосередковує розвиток особистості у 

професійній сфері [168]. Через самосприйняття відбувається структурування 

самосвідомості, а це є основою становлення ідентичності. Зарубіжні 

дослідники Х. Теджфел та Дж. Тернер [6] окремо виділяють особистісне та 

соціальне (професійне) самосприйняття. Його роль у професійній 

самореалізації полягає у тому, що при зміні сприйняття самого себе на 

початкових етапах навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) автоматично 

змінюється життя майбутнього фахівця, його взаємодія з іншими людьми, 

вивільняється творчий та розумовий потенціал, а це є передумовами 

здійснення самозмін особистості. 
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Результатом самопізнання І. Донченко вважає отримання, 

систематизацію й відображення індивідом в образі «Я-реальне» нових знань 

(інформації про себе). Самопізнання є складним динамічним і циклічним 

процесом, що базується на двох рівнях. Перший рівень спирається на 

зовнішні моменти й передбачає різні форми співвідношення самого себе як 

фахівця з іншими фахівцями (або професійними нормами). В основі лежать 

прийоми самосприйняття, самоспостереження та самоаналізу. На другому 

рівні самопізнання співвідношення знань про себе здійснюється не в рамках 

«Я й інший», а в рамках «Я і Я», коли фахівець оперує вже готовими 

знаннями про себе (на рівні суб’єктивних норм). Провідними прийомами 

цього рівня є самоаналіз і самоусвідомлення [67].  

Залежно від рівня вираження активності самого суб’єкта розрізняють 

такі основні аспекти самопізнання [81]: рефлексивно-когнітивний, що 

відображає активно-діяльнісне ставлення суб’єкта до світу. Людина надає 

перевагу самопізнанню і саморефлексії, оскільки ці процеси піддаються 

свідомій регуляції й залежать від пізнавальної активності; мотиваційно-

комунікативний, який має зовнішню орієнтацію і виявляється, перш за все, у 

процесі взаємодії з навколишнім середовищем, базується на результатах 

зовнішнього самовідображення.  

Тож результатом самопізнання, з одного боку, є певний усвідомлений 

ним образ «Я-реального-особистісного», суб’єктивного як сукупність 

властивостей та особливостей їх прояву в діяльності, з іншого – 

усвідомлений рівень відповідності цього Я професійним нормативним 

вимогам («Я-професійне-нормативне»). У контексті професійної 

самоорганізації в цілому саме самопізнання, виконуючи функцію 

встановлення відповідності-невідповідності Я, визначення суперечностей 

між самовираженням і самоствердженням, дає поштовх до професійного 

саморозвитку особистості – свідомої перебудови та співналагодження нею 

своєї функціональної структури для більш повного й адекватного 
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самовираження, а відтак – самоствердження в умовах нормативної 

професійної діяльності [67].  

Наступним структурним компонентом в моделі професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі ми виділяємо 

самоорганізацію, як технологію оптимального використання часу та 

цілеспрямованого регулювання дій і поведінки відповідно до поставлених 

цілей. Самоорганізацію як різновид діяльності досліджували вчені-психологи 

К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Г. Балл, Л. Божович, Л. Виготський, 

Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. [36]. І лише в поодиноких 

роботах розглядаються методи та засоби розвитку здатності фахівців до 

самоорганізації (О. Гура, Т. Гура, Ю. Швалб) [53, 54].  

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених проблемам 

самоорганізації особистості, фактично не визначеною залишається проблема 

самоорганізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі та особливості 

її розвитку у системі ЗВО.  

Професійна самоорганізація є сукупністю двох взаємопов’язаних 

процесів: професійної самопідготовки та професійної самореалізації [24]. 

Професійна самоорганізація майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі, на нашу думку, полягає в здатності проектувати власну стратегію 

професійного розвитку, в активній професійній позиції, а також у прагненні 

до постійного професійного саморозвитку, професійної самореалізації.  

Наступним в структурі процесу професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі ми виділяємо самотворення – процес, 

який реалізовується у контексті порівняно високого рівня розвиненості 

духовної сфери особистості, що забезпечує його неперервність, дозволяючи 

людині підійматись до найвищих ціннісних інстанцій і відчувати «насолоду 

керованого власноруч саморуху» [260]. 

Дослідженню психологічної сутності і детермінант процесу 

самотворення присвячено праці М. Боришевського, Л. Сердюк та ін. Зокрема 

М. Боришевський розглядає процес самотворення як внутрішнє, діяльне 
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начало, стрижневу сутнісну здатність, яка забезпечує можливість 

безперервних змін у структурі особистості як динамічної, саморегульованої 

та відкритої системи. Суттєвою ознакою процесу самотворення є його дієвий 

характер, органічне проникнення у різні вияви активності, поведінки та 

діяльності особистості [23]. 

Самотворення завжди є тією чи іншою взаємодією суб’єкта із 

соціальним середовищем, одним із проявів самостійності особистості.  

В психології описуються різні результати самотворення: від високого 

рівня розвитку моральних, духовних, громадянських якостей, примноження 

знань, умінь, навичок, до духовного переродження, що супроводжується 

негативними, іноді незворотними змінами в особистості. Таким чином 

самотворення може бути як гармонійним, так і дисгармонійним. До 

гармонійного розвитку особистості веде внутрішня спрямованість та 

добровільність (непримусовість) процесів самотворення. Саме вона є 

важливими критеріями самотворення особистості. Прагнення до 

самотворення проявляється неоднаково в різних сферах – в переживаннях, 

почуттях, висловлюваннях, вчинках. Самотворення відрізняється від інших 

форм розвитку (в тому числі, від виховання) тим, що його необхідною 

умовою у формуванні готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації є усвідомлення власних здібностей і 

можливостей впливати на свою особистість. Саме ця усвідомленість і є 

одним із головних критеріїв (параметрів) самотворення особистості [214].  

Важливим критерієм і, водночас, параметром процесів самотворення є 

розвиток рефлексивності. В процесі самотворення усвідомленість різних 

аспектів спілкування, самореалізації і взаємин з оточуючими людьми може 

постійно поглиблюватися, наприклад, в напрямку все більшого розуміння 

своєї особистості (сильних і слабких сторін). Таке усвідомлення може 

привести і до пошуку нових форм роботи над собою [214].  

Самотворення, на думку М. Боришевського, є самосуб’єктною 

активністю, яка передбачає відносно високий рівень розвитку особистості, 
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зокрема вагому представленість у її структурі таких утворень, як моральні 

переконання, сформованість світоглядних орієнтацій, наявність 

структурованої «Я-концепції», розвиненість системи саморегуляції та деяких 

інших компонентів, що засвідчують достатньо високий рівень розвитку 

особистості як відкритої соціально-психологічної системи, яка перебуває у 

стані постійного саморозвитку [23]. 

Розглядаючи проблему самовдосконалення у ракурсі онтогенезу 

Т. Яблонська підкреслює важливість саме підліткового і юнацького віку у 

цьому процесі. Актуалізація потреби у самореалізації зумовлюється 

розвитком самосвідомості, пошуком суб’єктом свого місця у світі, 

становленням ідеалів та прагненням відповідати цим ідеалам [271]. 

За науковими твердженнями теоретиків соціально-когнітивного 

напряму, поведінка людини регулюється складною взаємодією внутрішніх 

чинників та чинників оточення, тому при розгляді поведінки слід брати до 

уваги такі когнітивні компоненти особистості, як сприймання, очікування і 

цінності. Проте привабливість результату і віра у позитивний результат 

недостатні для запуску мотивації суб’єкта [214]. 

Згідно концепції самоефективності А. Бандури [280], для того, щоб 

упоратися з певним видом діяльності, необхідна також віра у свої 

можливості. Самотворення є центральним і важливим компонентом 

самовдосконалення, адже від того, наскільки компетентною та впевненою 

почуває себе людина, виконуючи певну справу, буде залежати результат і 

перехід до наступного і останнього структурного компоненту. 

Завершальною ланкою діяльності самовдосконалення виступає 

самоконтроль, коли суб’єкт визначає, чи була досягнута поставлена мета 

самореалізації, окреслює нові завдання свого розвитку або коригує ті цілі й 

завдання, яких не вдалося досягти [214].  

В працях О. Линди в основу визначення самоконтролю покладені 

властивості особистості і структура самоконтролю, при цьому самоконтроль 

розглядається як один із компонентів навчальної діяльності. Вчений вважає, 
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що самоконтроль – це якість особистості, пов’язана з проявом у неї 

активності та самостійності. Його функцією є самоуправління власною 

діяльністю і практичні дії з порівняння, самооцінки, коригуванню, 

удосконаленню роботи. При цьому виробляються відповідні уміння і 

навички, відбувається розвиток мислення, уваги тощо [125]. 

За визначенням В. Крутецького, самоконтроль – це свідома оцінка і 

регулювання людиною власної діяльності і поведінки, своїх дій і вчинків, 

руху з точки зору їх відповідності попереднім намірам, поставленим цілям, 

правилам або вимогам суспільства. Самоконтроль дає можливість людині 

керувати своєю діяльністю та поведінкою, коригувати їх, контролювати 

виконання визначеного плану, утримуватись від небажаних дій [114]. 

Важливу роль займає самокорекція, оскільки вона полягає у виборі 

іншого варіанту дій, чим сприяє зміні поведінки, забезпечуючи рефлексію. 

Цей процес є своєрідною формою контролю, тому самокорекцію доцільно 

впроваджувати на усіх етапах професійної самореалізації. Отже, процес 

професійної самореалізації – це насамперед рух, який спрямований до акме 

вершин на досягнення життєвого і професійного успіху та привабливої 

професійної перспективи. Результатом професійного самовдосконалення 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі є новий образ «Я-реального-

професійного».  

Аналіз наукових досліджень з проблеми професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі дає можливість констатувати, 

що це педагогічне явище є багатогранним і комплексним, обумовленим дією 

спектру соціально-економічних, культурних, фахових особистісно-

орієнтованих чинників. Дослідження особливостей вирішення проблеми 

самореалізації в професійній діяльності довели, що професійна 

самореалізація – це один з найвагоміших чинників становлення особистості у 

сучасному житті. Динамічні зміни суспільства та соціальний прогрес 

потребують суттєвих змін в системі підготовки професіональних 
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спеціалістів, які мають активну життєву позицію та прагнуть до 

самореалізації і постійного самовдосконалення.  

Проаналізувавши різнофахові науково-теоретичні джерела, в яких 

вирішується проблема самореалізації особистості, ми дійшли до таких 

висновків: найчастіше проблему самореалізації особистості розглядають у 

контексті професійної діяльності, яка є однією з найважливіших сфер 

життєдіяльності людини; проблема професійної діяльності особистості є 

мультидисциплінарною проблемою. 

 

1.2. Підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах як наукова проблема  

Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі 

цікавила І. Дрозіч, Л. Козловську, Т. Сергєєва, І. Філімонову. Питанням 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових 

технологій займалися А. Шаура, Н. Волкова, Ю. Гвоздецька, Н. Недосєкова, 

О. Сердюкова, С. Ткачук. Дослідження підготовки майбутніх інженерів-

технологів харчової галузі до професійної діяльності проводили А. Долуда, 

Т. Лазарєва. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-

технологів харчової промисловості досліджували О. Мельник, Н. Сичевська. 

Проблему формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх 

технологів у коледжах аграрного профілю вивчала В. Кобзар [283].  

Проаналізувавши наукові праці, які стосуються професійної підготовки 

майбутніх фахівців харчової галузі, ми дійшли до висновку, що проблема 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі не була предметом спеціального наукового 

дослідження. Також, останнім часом, зростають потреби держави у 

висококваліфікованих фахівцях харчової галузі, а реальний рівень підготовки 

названих спеціалістів бажає бути кращим. Отже, вивчення та вирішення 

даної проблеми є нагальним питанням професійної освіти [283]. 
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Сучасні техніки-технологи харчової галузі повинні вміти розкривати 

свій творчий потенціал, постійно прагнути до вдосконалення своїх вмінь та 

навичок, коригувати набуті знання та засвоювати нові, а також розвивати 

здібність виділяти ключові професійні завдання та успішно вирішувати їх, 

бути стресостійкими, пристосовуватись до нових умов і, створюючи здорову 

конкуренцію зі своїми колегами, йти до вершин професійної самореалізації. 

Підготовку саме таких спеціалістів-професіоналів нового формату держава 

вважає першочерговим завданням системи сучасної професійної освіти.  

Формування готовності до діяльності, як вважають Л. Кандибович і 

М. Дьяченко, передбачає комплексне використання різних принципів, 

методів, засобів та форм виховання, навчання та управління діяльністю 

студентів. Формування готовності випускників вузів вони розбивають на три 

етапи. Перший етап пов'язаний з профорієнтацією абітурієнтів, відбором 

претендентів та заходами щодо адаптації першокурсників. Другий етап 

окреслюється періодом навчання, а третій – випуском та початком 

професіональної діяльності. Головна увага при формуванні готовності 

повинна приділятися не вихованню суми окремих якостей у студентів, а 

цілісному доведенню результатів всього навчально-виховного процесу до 

вимог та умов майбутньої професіональної діяльності випускників. Також 

важливо сформувати готовність до роботи в різних напружених ситуаціях 

[71, с. 344, 350]. 

Проблеми щодо рівня готовності випускників до професійної 

самореалізації білоруські вчені пов’язують з недоліками професійної 

підготовки, недосконалою системою відбору абітурієнтів у вузи, а також з 

недостатньо розробленою та організованою роботою по формуванню 

психологічної готовності студентів до праці. Наприклад, стосовно 

недопрацювань по системі відбору до вузів – іноді абітурієнти мають певні 

ілюзії щодо своєї майбутньої професії або гіпертрофоване прагнення до 

соціального просування (головне вступити до вузу, неважливо на яку 

спеціальність) [71, с. 340, 343]. 
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У процесі підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації відбувається становлення і розвиток 

професіоналізму майбутнього техніка-технолога харчової галузі, який є 

підґрунтям конкурентоспроможності фахівця. Можна повністю погодитися з 

А. Марковою, котра конкурентоспроможним вважає такого фахівця, який: 

особистісно тяжіє до професії, мотивований до праці в ній, задоволений нею; 

використовує способи й технології, які притаманні демократичному 

суспільству; освоює норми, еталони професії, досягає в ній майстерності; 

прагне індивідуалізувати свою працю, а також усвідомлено розвиває свою 

індивідуальність засобами професії; досягає уже сьогодні необхідного рівня 

професійних якостей, знань і умінь; усвідомлює перспективу, зону свого 

найближчого професійного розвитку, робить все можливе для її реалізації; 

відкритий для постійного професійного навчання, накопичення досвіду, в той 

же час збагачує досвід професії за рахунок особистого творчого внеску; 

соціально активний в суспільстві, піднімає питання про потреби і досягнення 

професії в ході суспільних обговорень, разом з тим шукає резерви вирішення 

проблем в серединні професії, не боїться потрапляти в умови конкуренції 

освітніх послуг; відданий професії, прагне підтримувати її честь і гідність 

навіть у складних умовах; налаштований до якісної та кількісної еволюції 

оцінки своєї професійної діяльності, вміє сам це робити, готовий до 

диференційованої оцінки своєї праці в балах, категоріях, спокійно ставиться 

до участі в професійних змаганнях [129]. 

Підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах здійснюється на основі освітньо-

професійної програми, яка включає навчальний план, навчальні програми 

всіх дисциплін, передбачені навчальним планом, перелік умінь техніків-

технологів харчової галузі з позначенням тих дисциплін навчального плану, у 

процесі засвоєння яких у студента виробляються зазначені вміння. 

Професійну технологічну освіту поділяють на теоретичні та практичні 

компоненти. Вона нині склалася у трирівневу освіту: 
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І рівень – загально-теоретична підготовка майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації передбачає 

вивчення класичних навчальних дисциплін професійної підготовки, що 

здійснюється традиційними методами (організація виробництва в закладах 

ресторанного господарства, організація обслуговування в закладах 

ресторанного господарства, товарознавство харчових продуктів, економіка 

підприємств різних типів і т.ін.); 

II рівень – це практична складова – опанування теоретичних засад 

практичної професійної підготовки, яке здійснюється в основному, через 

участь студентів у активних (інтерактивних) формах навчальної роботи, - 

практичних заняттях, семінарах, воркшопах, майстер-класах, тренінгах 

(технологія виробництва кулінарної продукції, основи стандартизації та 

контролю якості харчової продукції, устаткування закладів ресторанного 

господарства і т.ін.);  

III рівень  оволодіння практичними вміннями технології виробництва 

харчової продукції, опанування навичками експлуатації устаткування в 

закладах ресторанного господарства, а також поглиблене вивчення 

організації виробництва та обслуговування в закладах ресторанного 

господарства, що здійснюється у практичній роботі та під час проходження 

технологічної і виробничої практики. Це так званий індивідуально-

типологічний рівень, покликаний ураховувати особливості кожної 

особистості, що навчається. 

Різняться ці рівні не лише за змістом, але й за способом організації та 

подання знань. Такий підхід процесу формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації ні в якому 

разі не пов'язаний з нехтуванням важливості засвоєння студентами 

теоретичних засад професійної діяльності. Навпаки, він передбачає 

посилення професійної підготовки, оскільки сприяє формуванню, зокрема, 

професійного світогляду.  
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На рівні загально-теоретичної підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації основу складають 

відомості, які накопичувала харчова галузь в процесі свого існування та 

розвитку, а саме: формування базових знань з теорії виробництва харчових 

продуктів, засвоєння наукових основ і закономірностей технологічних 

процесів у виробництві продутів харчування, тому і використовується 

аналітико-синтетичний спосіб організації навчального матеріалу. 

Переважаюча форма навчання – лекційно-лабораторна, а результатом є 

система знань з теорії виробництва харчової продукції. 

На рівні практичної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації найчастіше використовується 

синтетичний підхід професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до змісту та організації навчання. Основним результатом 

навчання є сформований світогляд майбутнього спеціаліста  [175]. 

Важливу роль у практичній підготовці відіграють вибіркові навчальні 

дисципліни. Вони надають можливість здійснення поглибленої підготовки за 

спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої 

діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим 

інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій в межах 

базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача відповідно 

до вимог ринку праці. 

Заглиблення у практичну проблематику передбачає розв'язання 

практичних завдань з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, 

проходження тестових завдань, аналіз виробничих ситуацій та шляхів їх 

вирішення. Основні форми навчання - тренінги, практика, лабораторно-

практичні заняття. 

Навчання на третьому – індивідуально-типологічному рівні є життєва 

ситуація. Результатом навчання – навички і вміння практичної роботи, 

володіння набором технік, технологій, професійних дій. Співвідношення 

теоретичних та практичних знань на кожному рівні різне. 
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Формування професійних умінь техніків-технологів харчової галузі під 

час навчання у коледжу набуває більшої значимості, ніж оволодіння 

теоретичними знаннями, оскільки без уміння застосовувати теоретичні 

знання на практиці фахівець не може стати професіоналом. Придбати уміння 

тільки в процесі вивчення теоретичних дисциплін неможливо. Для цього 

мають бути створені спеціальні умови, щоб спонукали студентів до 

цілеспрямованого формування необхідних умінь і їх удосконалення. В першу 

чергу дане завдання розв’язує практика, яка розкрита в наукових працях [3, 

11, 88, 160, 180, 200, 226, 235] та яка вказує на значимість процесу підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

у коледжі. 

У працях Н. Чепелєвої виокремлено триблокову концепцію 

професійної підготовки майбутнього фахівця, яка складається з таких етапів 

(на прикладі практичного психолога):  

1) підготовчий, тобто диференціювання студентів за рівнем їх 

професійної придатності до роботи з людьми;  

2) діагностичний, який складається з процесу опанування студентами 

2–3 курсів основ психодіагностики та самопізнання, а також усунення 

особистісних перешкод на шляху особистісно-професійного зростання;  

3) особистісно-професійно корекційний етап, тобто робота з 

виявленими на другому етапі професійної підготовки особистісними 

проблемами студентів 3–4 курсів і формування в них професійно-значущих 

умінь за допомогою активних методів навчання та психотерапії з 

програванням обох ролей – клієнта і психолога [256].  

На думку В. Якуніна та Н. Нестерової [275], у процесі підготовки до 

професійної самореалізації на різних курсах навчання формуються мотиви до 

майбутньої професійної діяльності: 

- на першому – особлива увага розвитку пізнавального інтересу, а 

також мотиву ідентифікації з іншою людиною (відомі шеф-кухарі, провідні 

кулінари, викладачі та ін.), мотиву афіліації (прагнення до встановлення або 
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підтримання стосунків з іншими людьми, прагнення до контакту і 

спілкування з ними); 

- на другому й третьому курсах – підтримання ще й мотиву 

самоствердження і мотиву досягнень (виявлялося у виборі складних завдань і 

намаганні їх виконати); 

- на четвертому і п’ятому курсах – мотив саморозвитку та 

самореалізації.  

Основним нормативним документом, що визначає цільові орієнтири 

підготовки фахівців, є вимоги Державного освітнього стандарту. Сучасний 

галузевий стандарт підготовки техніка-технолога харчової галузі являє собою 

цілісність психодидактичних, власне педагогічних та професійно-прикладних 

знань та вимог до підготовки техніка-технолога як фахівця, професіонала й 

особистості, здатної до компетентного виконання спеціальних робіт, 

пов'язаних з організацією діяльності закладів ресторанного господарства. 

Аналіз світової практики з підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації з’ясував, що в провідних 

країнах світу існує декілька підходів до розробки нового змісту освіти: 

1) інтеграція навчальних дисциплін; 2) переведення змісту освіти в модульну 

форму; 3) включення до змісту про діяльність (діяльнісний підхід); 

4) гуманізація освіти. 

Зміст підготовки техніків-технологів харчової галузі у зарубіжних 

вузах охоплює три блоки навчальних дисциплін: загальнотеоретичний, 

спеціальний, професійний. Так, в університетах Франції професійна 

підготовка здійснюється після дворічного циклу університетської освіти, 

який не дає конкретних професійних знань. 

У процесі професійної підготовки, психодидактичні та методичні 

засади відображають системні взаємозв’язки та взаємодію наукових підходів 

до постановки й вирішення проблеми формування готовності техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації. Тому у нашому 

дослідженні йдеться про такі наукові підходи на яких має відбуватися процес 
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формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації як контекстний, системний, особистісно-

орієнтований, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічній та 

рефлексивно-діяльнісний які, взаємодіючи, фундаментують і збагачують 

психодидактичні підвалини вузівських процесів. Розкриємо їхню сутність та 

засоби реалізації у навчальному процесі коледжа. 

Контекстний підхід означає, що процес підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації базується на 

вимогах, відображених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) та в основних 

документах і матеріалах щодо розвитку вищої освіти України в контексті 

Болонських зобов’язань. Процес формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації є органічною 

складовою загального процесу професійної підготовки, проходження 

навчальної та виробничої практик. 

Формування особистісних якостей майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у процесі підготовки до професійної самореалізації – одне з 

найскладніших завдань навчально-професійної підготовки. На думку 

В. Бондар багатовимірність та полімотивованість внутрішнього світу 

особистості ускладнює здійснення формуючого впливу, а також втручання у 

емоційно-вольову та ціннісно-орієнтаційну сферу людини, якнайменше, 

викликає природний опір та актуалізацію захисних механізмів психіки. Дані 

закономірності обумовлюють специфічність організації взаємодії, що полягає 

у встановленні довірливих, прозорих стосунків між студентом та викладачем, 

який уособлює для студента практичну психологію, взагалі, та зону 

найближчого розвитку, зокрема [18].  

Системний підхід дозволяє розглядати процес підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації як цілісну 

систему, що працює за допомогою засобів взаємозв’язку між циклами 

загальноосвітньої, фундаментальної, гуманітарної, професійної та практичної 
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підготовки. Реалізація даного підходу здійснюється на основі принципів 

систематичності та послідовності навчання, а також теоретичної діяльності 

та практичної спрямованості змісту того, що вивчається [18].  

Системний підхід у нашому дослідженні дозволяє розглянути процес 

професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації як цілісну систему. Він також допомагає виділити 

системоутворюючий чинник професійної підготовки, тобто мету і результат, 

а також сконструювати систему професійної підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації, виявити його 

основні компоненти, розкрити діалектику їх взаємозв’язку та обумовлені 

компонентами внутрішні зв’язки. 

З позицій особистісно-орієнтованого підходу конструктивна взаємодія 

у підсистемах «викладач – студент», «студент – студент» розглядається як 

форма і механізм здійснення навчання у коледжі. На нашу думку, дана 

взаємодія створює певну атмосферу (простір), яка спонукає студентів до 

самореалізації. Це означає, що у навчальному процесі домінує у часі ситуація 

розмірковування, пошуку, допитливості, сумніву. Саме така ситуація 

створює підґрунтя для розвитку особистості та творчої самореалізації 

кожного студента.  

Рефлексивно-діяльнісним підходом передбачається розвиток здатності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі брати на себе активну 

діяльнісну позицію з метою критичного аналізу, осмислення й оцінювання 

стану та ефективності вивчення навчальних дисциплін, професійної 

діяльності під час виробничої практики; формування у майбутнього техніка-

технолога харчової галузі ставлення до себе як до фахівця, яке виявляється в 

умінні виконувати спеціальні роботи, пов'язані з організацією діяльності 

закладів ресторанного господарства, зважувати та оцінювати наслідки 

зробленого. Не менш важливим у процесі розвитку навчально-професійної 

позиції майбутніх техніків-технологів харчової галузі є формування 

критичного ставлення до власної особистості. Усвідомлення складнощів 
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сприйняття інформації, яка не відповідає очікуванням та є критичною по 

відношенню до власного Я, дозволяє надалі вибудовувати стратегію 

аргументованого повідомлення про позитивні та негативні сторони 

особистості та поведінки іншим людям. Даний підхід будується на основі 

таких принципів: проблемності, свідомості, активності та самостійності 

студентів у навчанні [18]. 

Проблемні ситуації, створювані викладачами у формі діалогу, є 

засобом залучення студентів до сумісного чи самостійного пошуку нового, 

озброюють їх методами наукового пізнання, спонукають майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до розмірковування, дискусії, розвивають 

рефлексію [186]. 

Аксіологічний підхід базується на ідеї, що людина – це динамічна 

система, яка постійно розвивається, змінюється, набуває в процесі 

професійної підготовки нових особистісних та професійно-значущих 

якостей, які забезпечують широкі можливості постійного розвитку 

професійної самореалізації. Реалізація даного підходу передбачає виховання 

у майбутніх техніків-технологів харчової галузі прагнення до самореалізації 

та постійного професійного розвитку, набуття особистісно-фахового іміджу. 

Виходячи із позицій аксіології, кожний випускник ЗВО має сприймати 

професійну діяльність як відкриту інформаційну систему, яка 

саморозвивається за наявності внутрішньої потреби у неперервній самоосвіті 

протягом усього життя, позитивного ставлення до нових ідей і можливостей 

їх реалізовувати, оптимістичного сприйняття об’єктивної реальності і 

здатності планувати майбутню професійну діяльність, складати план 

професійного зростання і самовдосконалення; ставити мету і прагнути її 

досягати, толерантно ставитися до існування протилежних поглядів, думок і 

уявлень. Аксіологічний підхід найбільш ефективно діє в умовах реалізації 

принципів науковості, доступності навчання, диференціації та 

індивідуалізації навчання [18]. 
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Сутність компетентнісного підходу полягає в зміщенні акценту з 

процесу формування системи знань, умінь, навичок на розвиток особистісної 

компетентності майбутніх техніків-технологів харчової галузі та відображає 

результат професійної підготовки майбутніх фахівців як цілісну систему 

ознак готовності до професійної самореалізації.  

Ми поділяємо думку Е. Ісламгалієва, що поняття «професійна 

компетентність» – це якість висококваліфікованого професіонала-фахівця, 

який здатний максимально реалізовувати себе в конкретних видах трудової 

діяльності, може швидко адаптуватися й ефективно діяти в мінливих умовах 

ринкового механізму, керується професійною мобільністю, плануванням 

кар’єрного зростання, професійною самоактуалізацією. 

Нині науковці Г. Аксьонова, В. Буткевич, В. Луговий, М. Левочко, 

Л. Пуховська, Г. Селевко, В. Рибалко пропонують різні напрямки впровадження 

та реалізації компетентнісного підходу в систему вищої освіти: формування 

ключових компетентностей загального поза предметного характеру; формування 

загальних умінь предметного характеру, наприклад, повне розуміння 

проблемної ситуації та вміння швидко приймати раціональні рішення; 

посилення прикладного, практичного характеру всієї системи освіти, що 

пов’язано з результатами освіти, які студентові не потрібні поза межами ЗВО 

[207, 216]. 

Акмеологічний підхід визначає стратегію перетворення освітнього 

середовища в оптимальний, який орієнтує на вдосконалення професійної 

підготовки на найбільш повну самореалізацію в проектованому середовищі.  

О. Плахотнік вважає, що при акмеологічному підході домінує 

проблематика розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що 

сприяють індивідуальних якостей кожної особистості. Акмеологічний підхід 

в освіті – переорієнтація від людини як суб’єкта освіти (пасивного сприймача 

інформації) до суб’єкта освіти здатного до самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення і самореалізації, що сприяє професійному зростанню та 
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реалізації ключової ідеї розвитку сучасної вищої школи та підвищеню якості 

освіти [182]. 

Акмеологічний підхід передбачає створення необхідних умов для 

становлення та розвитку в усіх суб’єктів освіти уявлення про успіх, високі 

досягнення, необхідні для розвитку особистості в соціумі. Такий підхід 

конкретизує ідею гуманізації освіти, засади сучасної ідеології виховання та 

перехід від знаннєвої до особистісно-орієнтованої (компетентісної) освіти. 

Ставши суб’єктом саморозвитку, людина виробляє індивідуальний спосіб 

досягнення акме та самоздійснення, що являє собою інтеграл акмеологічної 

культури, особистісних властивостей та якостей, а також індивідуальних 

характеристик. 

Акмеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів у 

вітчизняній науці розглядали С. Вітвицька, О. Галус, М. Греб, О. Іванова, 

О. Добош, О. Дубасенюк, Л. Козак, Н. Лалак, Н. Носовець, Н. Ольхова, 

Р. Пріма, О. Пинзеник, Г. Романова, Т. Щебликіна. Проблему професійної 

підготовки майбутніх фахівців з інших спеціальностей на засадах 

акмеологічного підходу піднімали наступні українські вчені: О. Антонова, 

В. Заєць, О. Кабанкова, С. Калаур, Р. Кубанов, А. Майборода, О. Мельник, 

Н. Миколаєнко, А. Опольська, Р. Чубук. Питання створення акмесередовища 

як чинника розвитку особистості висвітлили Т. Дерека, Л. Завацька, 

С. Мартиненко, Л. Паламарчук, Л. Рибалко та ін. [187]. 

Для розуміння сутності акмеологічного підходу щодо формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації розглянемо спочатку основні положення акмеології. 

Український акмеолог В. Вакуленко розглядає акмеологію як самостійну 

наукову дисципліну, яка має власний об’єкт, предмет і завдання; вивчає 

закономірні зв’язки та залежності між рівнями продуктивності й 

професіоналізму; аналізує умови та фактори, від яких залежить професійна 

самореалізація; займається проектуванням моделей готовності до 

професійної діяльності; має такі характеристики, як фундаментальність, 
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інтеграція, гуманістична спрямованість. Фундаментальність виражається у 

визначенні законів і закономірностей науки; інтеграційний характер 

визначається широкими міждисциплінарними зв’язками; гуманістична 

спрямованість акмеологічних досліджень виявляється в направленості на 

користь конкретної людини. В. Вакуленко зазначає, що дана наука є як 

теоретичною, так і прикладною дисципліною, тому що «на основі 

фундаментальних закономірностей вона розробляє практично орієнтовані 

технології, за допомогою яких здійснюється діагностика, корекція та 

розвиток професійного становлення особистості» [2]. 

О. Бодальов підкреслює, що акмеологія також аналізує акме і більш 

звужено, маючи на увазі оволодіння людиною професії та досягнення в ній 

високого рівня майстерності. В цьому випадку, при вивченні досвіду роботи 

професіоналів високого класу, задачею акмеології є виділення спільного, що 

їх об’єднує, тобто наукове розкриття явища професіоналізму та відповідних 

йому понять. Дослідник наголошує на тому, що професійна підготовка не 

буде повноцінною, якщо в людини не виникне постійне прагнення до 

професійного зростання. Тому ще однією з задач акмеології О. Бодальов 

вважає: через проведення комплексних розробок запропонувати максимально 

технологічні стратегію і тактику організації та практичного здійснення 

процесу переходу молодого спеціаліста, що розпочинає свою самостійну 

діяльність, на більш високі рівні професіоналізму [17]. Саме в цьому і 

заключається акмеологічний підхід у формуванні готовності майбутніх 

фахівців до професійної самореалізації. 

Українська дослідниця акмеологічної теорії Н. Сидорчук розглядає 

акме як послідовний ряд досягнень людини, які вона здійснює протягом 

життя. «Підкреслюючи часовий аспект і кількісне акме в життєдіяльності 

людини, як вершину індивідуального і особистого розвитку людини на 

етапах життєдіяльності – дитинство, юність (ювеналогія), період дорослої 

людини (зрілість), період старості (герантологія), а також як досягнення 

вершин особою і соціумом (вдосконалення особистості в період дорослості і 
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зрілості; аналіз змін як процес вдосконалення, який відбувається у 

внутрішньому світі людини, відбивається в психіці і вивчається в комплексі з 

іншими науками про людину; як результат – досягнення вершин в соціальній 

і професійній діяльності)» [221]. 

Існує багато визначень акмеології як науки, та по суті все зводиться до 

головного – це вчення про вдосконалення та досягнення вершинності. 

Наприклад, вітчизняний науковець І. Ніколаєску визначає акмеологію як 

науку про «досягнення людиною найвищих вершин у життєдіяльності та 

самореалізації творчого потенціалу, який є основою загальнолюдських 

потенційних можливостей». Центральною її проблемою вважає вивчення 

зрілої особистості, яка прогресивно розвивається та самореалізується, 

головним чином у професійних досягненнях. Серед інших напрямків 

акмеології І. Ніколаєску виділяє акмеометрію, яка «забезпечує можливість 

аналізу процесів і вершинних результатів навчальної та професійної 

діяльності крізь призму можливих вершинних досягнень, інтегративних 

показників, «вузлів» зв’язку різних напрямів розвитку і творчої діяльності 

людини». В загальному, предмет акмеології науковець окреслює вивченням 

зрілості особистості та її акме [172]. 

Предметом акмеології Н. Кузьміна вважає «закономірності, умови, 

фактори та стимули самореалізації творчого потенціалу людини протягом 

життєвого шляху, розвитку творчої готовності до майбутньої діяльності, 

досягнення вершин життя та професіоналізму діяльності» [117]. 

Підтримуючи думку С. Атласової, інструментом реалізації 

акмеологічної теорії вона вважає акмеологічну технологію успішної 

діяльності, яка містить науково обґрунтовані та перевірені на практиці закон, 

базові цінності та принципи успішної діяльності, структури, алгоритми, 

рекомендації і т.п., які сприяють глибокому та всебічному осмисленню суті 

того, що відбувається, виявленню ключових моментів; піднесення вміння та 

майстерності спеціаліста (в будь-якій сфері самореалізації) до вершин 

мистецтва з метою досягнення найвищого рівня якості процесу та результату 
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особистісно, професійно і суспільно корисної праці, за умови економних 

витрат часу та сил, що створює сприятливі умови для перетворення кожної 

людини на суб’єкта успішної діяльності, не тільки носія, але й творця 

духовно-моральних, інтелектуальних і культурних цінностей [187]. 

Значущими акмеологічними умовами самореалізації особистості 

О. Антонова визначає загальні та спеціальні здібності об'єкта праці, стан 

суспільства, умови навчання та виховання, а найважливішими 

акмеологічними чинниками – високий рівень мотивації, потреба у 

досягненнях, прагнення до самореалізації [187]. 

Готовність до успішної професійної діяльності передбачає високий 

рівень професіоналізму майбутніх фахівців. Як стверджує російський 

педагог, прихильниця акмеологічної теорії З. Румянцева, з позицій 

акмеологічної науки професіоналізм особистості – це «якісна 

характеристика, яка відображає високий рівень професійно важливих 

особистісних якостей, перш за все, креативності, професійно-орієнтованої 

мотивації та ціннісного ставлення до процесів самовдосконалення та 

самореалізації в професії». Розвиток професіоналізму здійснюється завдяки 

формуванню системи найважливіших властивостей і вмінь, які забезпечують 

стабільність та ефективність виконання завдань та розглядаються як 

акмеологічні інваріанти професіоналізму [211]. 

Розглядаючи особистісно-професійний розвиток як базисну 

акмеологічну категорію, вона наголошує на єдності процесів становлення 

професіонала та розвитку його професіоналізму в діяльності. Цей процес 

спрямовано на високий рівень професіоналізму та професійних досягнень в 

процесі навчання та саморозвитку під час професійного становлення [211]. 

Спираючись на багаторічні дослідження, Н. Кузьміна стверджує, що 

підвищити якість, суттєво не здорожуючи освіти, можна, спираючись на 

акмеологічну теорію освіти. Акмеологічний (генеральний) закон 

продуктивної компетентності спеціаліста освіти в проектуванні 

продуктивного образу результату учнів (студентів) заключається в тому, що 
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існує залежність між досягненням вершин продуктивності в розвитку творчої 

готовності до успішного вирішення майбутніх завдань у випускників та 

авторитетом викладача, що забезпечує довіру до вимог викладача, повагу та 

викликає потребу наслідувати його. Також продуктивна компетентність 

спеціаліста легше та більш плідно розвивається у тих особистостей, у яких 

вимоги обраної професії узгоджуються з їхніми природніми потенціалами та 

потребами в самореалізації. Суб’єктивні фактори, що забезпечують 

продуктивність діяльності, дослідниця визначає наступним чином: 

1) загальні та спеціальні здібності як ознаки природніх потенціалів 

(здібності – це «специфічна чутливість суб’єкта до об’єкта, процесу, 

результатів діяльності, взаємодії з об’єктами діяльності та пізнання»); 

2) мотиви та спрямованість на задоволення природньої потреби в 

самореалізації та результатах даного виду діяльності як ознаки потреб 

самореалізації у конкретній діяльності; 

3) відповідальність як ціннісне ставлення до суспільства, до природи, 

до себе, до інших людей, до праці та до її результатів; 

4) адекватна структура компетентності щодо вимог діяльності даного 

виду (компетентність – це особистісне новоутворення, яке розвивається в 

процесі застосування раніше засвоєних знань на практиці; отримання з 

практики нових знань, їхня інтеграція та застосування в нових ситуаціях); 

5) вправність та майстерність у розв’язанні спеціальних і професійних 

задач в поточній та майбутній діяльності. 

Недостатня розвиненість чи випадіння будь-якого елемента моделі у 

властивостях спеціаліста веде до зниження рівня продуктивності діяльності 

[117]. 

В контексті акмеологічного підходу найбільш поширеними 

загальнонауковими методологічними принципами В. Вакуленко вважає такі 

принципи: системності, комплексності, розвитку, соціальної детермінації 

особистості та гуманізму. Вчена вбачає основну сутнісну характеристику 

акмеологічного підходу в прагненні «до відновлення цілісності суб’єкта, 
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який проходить ступінь зрілості, коли його індивідуальні, особистісні й 

суб’єктно-діяльнісні характеристики вивчаються в усіх взаємозв’язках для 

того, щоб сприяти досягненню вищих професійних рівнів». Базисну 

методологічну програму вона називає прогностичною тому, що завдяки їй 

дослідник зорієнтований на прогнозування результативності та аналіз 

продуктивності досвіду підготовки фахівця, на виділення факторів, які 

впливають на його формування, на вивчення акмевершин у професійній 

діяльності та на проектування продуктивних моделей готовності до неї [29].  

В. Вакуленко підкреслює індивідуальну спрямованість акмеологічних 

технологій, оскільки вони використовуються для професійного зростання 

конкретної особистості. Вона наголошує на важливості створення 

«акмеологічного середовища» і називає наступні його компоненти: 

комунікативний, гностичний, конструктивний, проектувальний, корекційний 

та управлінсько-організаційний, які сприяють формуванню відповідних 

вмінь, високий рівень сформованості яких, в свою чергу, і забезпечує 

продуктивність освітнього процесу. Дослідниця виділяє п’ять рівнів розвитку 

у студентів готовності до професійної діяльності: високий, достатній, 

середній, низький, мінімальний, але тільки перші два рівні забезпечують 

випускникові ЗВО продуктивний саморозвиток [29]. 

Л. Служинська вважає основною метою застосування акмеологічного 

підходу до фахової підготовки студентів у формуванні в них умінь 

вирішувати різноманітні акмеологічні проблеми і завдання, в тому числі 

стосовно їхньої майбутньої професійної діяльності. Вона стверджує, що 

підготовку майбутніх фахівців на основі даного підходу можна вважати 

процесом досягнення кожним студентом максимуму розвитку теоретичної і 

практичної досконалості у навчанні, а шлях впровадження акмеологічного 

підходу у підготовку майбутніх спеціалістів до професійної самореалізації 

вбачає у вмінні навчатися. Саме невміння навчатися викликає відставання у 

навчанні. Одним із засобів запобігання невмінню навчатися Л. Служинська 

пропонує індивідуальну систему навчання [229]. 
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На думку вченої, акмеологічний підхід стосовно сучасної професійної 

освіти забезпечує зусилля професійної мотивації, стимулює творчий 

потенціал, виявляє особистісні ресурси майбутніх фахівців. Тому завданням 

ЗВО в даному напрямі є підготовка студентів до успішної професійної 

діяльності не лише за допомогою системи професійних знань та вмінь, але й 

за допомогою актуалізації їхнього творчого потенціалу. Насамперед 

Л. Служинська вважає, що у підготовці майбутніх фахівців акмеологічний 

підхід реалізовує аксіологічний аспект (загальнолюдські цінності) і 

культурологічний аспект (культурні ідеали), раціональну організацію і 

творче самовдосконалення, свободу самовираження в професійній 

діяльності [229]. 

Ми вважаємо, що ціннісний (аксіологічний) аспект в акмеологічному 

підході у формуванні готовності техніків-технологів харчової галузі означає 

формування ціннісного ставлення до здорового способу життя та до свого 

здоров’я в цілому, а через специфіку професійної діяльності – до здорового 

харчування та здоров’я всієї нації. В процесі підготовки майбутніх 

спеціалістів харчової галузі до професійної діяльності вкрай важливо 

сформувати валеологічну компетентність майбутніх працівників харчової 

промисловості, підвести до осмислення цінності людського здоров’я як 

однієї з найважливіших загальнолюдських цінностей. 

Загальнолюдські цінності в акмеологічному підході тісно пов’язані з 

культурними ідеалами. Погоджуючись з В. Литнєвою, Л. Служинська 

вважає, що в акмеологічному підході культурологічний аспект забезпечує 

можливість розглядати наступне: формування особистості майбутнього 

фахівця в процесі взаємодії духовної і матеріальної культури, спільної 

діяльності його учасників; кожного учасника спільної діяльності як суб’єкта 

культури, як активну індивідуальність, що зорієнтована на вільну творчість; 

індивідуальну діяльність викладача і студентів як культуру, що визначає 

пріоритетні її види і способи здійснення. Дослідниця підкреслює, що 

викладач і студент, які «знаходяться у творчій взаємодії та співпраці, 
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забезпечують успіх один одному у своїй самореалізації, в розвитку духовно-

морального потенціалу особистості» [229]. 

На нашу думку, культурологічний аспект в акмеологічному підході у 

формуванні готовності техніків-технологів харчової галузі передбачає 

розвиток загальної культури поведінки працівника в цілому та культури 

обслуговування клієнтів зокрема, а також естетики подачі (презентацій) 

приготованих страв. Процес формування готовності техніка-технолога 

харчової галузі до професійної самореалізації на основі запровадження 

акмеологічного підходу передбачає його професійне зростання в цілому як 

особистості та фахівця. 

Акмеологічний підхід в процесі формування готовності майбутніх 

техніків-технологів до професійної самореалізації спирається на теоретичні 

положення акмеологічної концепції розвитку професіонала. Професіоналізм 

розвивається завдяки сформованій системі найважливіших властивостей та 

вмінь – акмеологічних інваріант професіоналізму [211].  

У контексті дослідження проблеми вдосконалення професійної 

підготовки сучасного фахівця Н. Сидорчук також стверджує, що процес 

становлення молодого спеціаліста супроводиться не тільки оцінкою рівня 

його професійної кваліфікації, а й оцінкою певних професійно значущих 

якостей особистості, які підвищують рівень його самореалізації, та 

обґрунтовує використання поняття акмекомпетентності як образу та 

результату реалізації професійної підготовки. Хоча компетентність і 

пов’язана зі знаннями, вміннями та навичками – вона є більш широким 

поняттям. Дослідниця визначає компетентність «як робочий образ та 

осучаснений результат підготовки майбутніх фахівців, в основу застосування 

якого покладено універсальний підхід до розуміння сутнісної характеристики 

поняття компетентності як властивості особистості, що, з одного боку, 

пов’язана з базовою кваліфікацією, з іншого, дозволяє людині орієнтуватися 

у широкому колі питань, не обмежених вузькою спеціалізацією, забезпечує 

соціальну та професійну мобільність особистості, відкритість до змін та 
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творчого пошуку, здатність до самовираження та самотворення, готовність 

оновлювати свої знання тощо» [222]; іншими словами, до самореалізації у 

професійній діяльності.  

Підтримуючи думку М. Чошанова, Н. Сидорчук виділяє три основні 

компетентності: критичність мислення, мобільність знання, варіативність 

методу. Компетентністю вона називає таку властивість особистості, що 

«пов’язана з базовою кваліфікацією через ряд освітніх орієнтирів (знання, 

уміння, навички, досвід діяльності тих, хто навчається) та забезпечує стійкі 

відношення між знаннями та дією в людській практиці з перспективою їх 

використання для прийняття власних рішень шляхом саморегуляції та 

узгодження дій учасників освітнього процесу (керівників, викладачів, 

студентів) протягом усього циклу навчання, який задовольняє заздалегідь 

визначеним вимогам» [222]. 

Для оцінки результативності професійної підготовки студентів ЗВО 

Н. Сидорчук пропонує ввести поняття акмекомпетентності, тобто 

компетентності, яка орієнтована на успіх, на досягнення вершин професійної 

самореалізації. Вона розглядає акмекомпетентність «як складний системний 

феномен, своєрідну комплексну компетентність, що включає: ціннісно-

змістові орієнтації особистості; систему професійно-значущих знань, умінь 

та алгоритмів дій, що формуються у ході професійно-педагогічної підготовки 

та впливають на успішність майбутньої професійної діяльності». Н. Сидорчук 

важливим засобом формування акмекомпетентності вважає розвиток освітніх 

систем, а механізмом її модернізаціїї – впровадження в професійну освіту 

ефективних моделей, які «забезпечують високий рівень продуктивності 

професійної діяльності, інтеграції знань, умінь, ділових та особистісних 

якостей майбутнього фахівця, стратегій випереджувального підходу, 

спрямованих на його адаптацію в сучасному динамічному суспільстві, 

збереження й примноження духовних й життєвих сил, реалізацію власного 

творчого потенціалу» [222]. 
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Отже, при вирішенні питання формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації з метою 

підготовки компетентних конкурентоспроможних фахівців найбільш 

оптимальним буде застосування до навчального процесу акмеологічного 

підходу. Це обумовлено тим, що акмеологія – наука про вершинність, а 

підхід до навчального процесу з точки зору акмеології у зазначеному 

контексті означає досягнення випускниками ЗВО піку розвитку у 

професійній сфері, тобто підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Використання акмеологічних знань значно розширює можливості та 

підвищує якість освіти [136]. 

Якщо зацікавити майбутніх техніків-технологів харчової галузі в 

процесі навчання акмеологічними методами, навчити планувати свій 

особистісний та професійний розвиток, ефективно вирішувати проблеми 

різного рівня складності та самореалізовуватися в різних сферах 

життєдіяльності – це мотивуватиме їх до постійного професійного 

самовдосконалення, навчання впродовж життя для самоствердження та 

кар’єрного зростання. Узагальнюючи, можемо стверджувати, що 

охарактеризовані наукові підходи є теоретичним підґрунтям процесу 

професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації впродовж навчання у коледжі підтверджують 

актуальність проблеми, оскільки вони пов’язані з вирішенням складних 

професійних проблем.  

Поєднання різних наукових підходів (контекстний, системний, 

аксіологічний, акмеологічний, рефлексивно-діяльнісний, особистісно-

орієнтований, компетентнісний) оптимізує процес професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

під час навчання у коледжі. 

Зазначимо, що визначальним завданням професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів, які відповідають сучасним 
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вимогам ринку праці. Відповідно до цих завдань, потрібно розробляти та 

впроваджувати новітні активні методи навчання, поєднувати різноманітні 

форми, технології, стратегії підготовки та формування готовності майбутніх 

фахівців до професійної самореалізації, зосереджувати увагу на застосуванні 

набутих умінь і навичок упродовж навчання в реальних умовах на практиці. 

Процес підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації має створити умови кожному здобувачу професії 

для переходу навчання в самонавчання, виховання в самовиховання, а 

розвитку – у творчий саморозвиток особистості. 

Виходячи в вищесказаного, можна зробити наступні висновки: з огляду 

на те, що акмеологія – це наука про вершинність, для досягнення високого 

рівня підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах 

ми вважаємо акмеологічний підхід найбільш ефективним способом вивчення 

природничих дисциплін, що сприятиме високому рівню їхньої професійної 

самореалізації; реалізація аксіологічного аспекту акмеологічного підходу у 

підготовці майбутніх фахівців харчової галузі – це формування ціннісного 

ставлення до здорового способу життя та свого здоров’я в цілому, а через 

специфіку професійної діяльності – до здорового харчування та здоров’я всієї 

нації; культурологічний аспект акмеологічного підходу у підготовці 

майбутніх фахівців харчової галузі реалізується через розвиток загальної 

культури поведінки техніків-технологів харчової галузі в цілому та культури 

обслуговування клієнтів зокрема, а також естетики подачі (презентацій) 

приготованих страв. 
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1.3. Зміст та структура готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації 

 

Формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі готовності 

до професійної самореалізації на етапі підготовки у ЗВО сьогодні вимагає 

аналізу стану в сучасній теорії та практиці і з’ясування сутнісного змісту й 

компонентного складу.  

Ми характеризуємо поняття «формування» як цілеспрямований процес 

становлення особистості під впливом різних факторів (педагогічних, 

психологічних, соціальних та інших). 

На думку В. Ягупова, формування – це надання певної форми, 

завершеності процесу становлення особистості, досягнення нею рівня 

зрілості та стабільності. Процеси формування, розвитку й виховання 

особистості взаємопов’язані та взаємозумовлені [272]. 

Психолог В. Копоруліна визначає поняття «формування готовності 

фахівця» як процес, у ході якого відбувається духовне збагачення, 

удосконалення стилю роботи, розвиток індивідуальності, інтелігентності, 

внутрішньої та зовнішньої загальної і професійної культури [242]. 

Д. Леонтьєв визначає, що в загальному розумінні готовність – це 

короткочасний стан, який виникає за певних умов на основі набутого 

досвіду, стосується лише якогось одного з етапів діяльності, а не діяльності в 

цілому, оскільки вона складається з окремих дій [121]. 

Підходи до поняття «готовність» різноманітні, і кожна наука надає 

йому індивідуальні характеристики, хоча з упевненістю можна сказати, що і 

педагоги, і психологи, і соціологи дають споріднені дефініції.  

Ядро поняття «готовність» включає в себе як психологічну готовність, 

яка є базою та стійкою платформою діяльності, так і практичну (професійну) 

готовність для застосування усіх знань і умінь.  

Отже, беручи до уваги головні характеристики поняття «готовність» 

вченими різних наук, для нашого дослідження ми визначимо поняття, яким і 
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будемо оперувати, розглядаючи проблему готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації.  

У процесі аналізу базового поняття нашого дослідняння «готовність» 

– визначаємо його співвідношення з поняттям «компетентність». 

Ю. Сенько вважає, що результатом професійної підготовки є готовність 

випускника вищої педагогічної школи до професійної діяльності, а 

результатом професійної освіти є професійна компетентність. На його думку, 

готовність до професійної діяльності як новоутворення майбутнього техніка-

технолога харчової галузі є фундаментом його професійної компетентності. 

Тобто, і готовність, і компетентність - це рівні професійної майстерності. 

Професійна компетентність - своєрідна зона найближчого (або віддаленого) 

розвитку готовності. Однак автор підкреслює, що вони не перебувають у 

відношенні наслідування: спочатку готовність, потім компетентність [218]. 

Сутність і структура понять «готовність до професійної діяльності» і 

«професійна компетентність» свідчать про їх тісний взаємозв'язок. 

Готовність і компетентність є інтегральним багаторівневим особистісним 

новоутворенням, яке характеризує ступінь підготовленості до діяльності. 

Однак, слід зазначити, що найчастіше термін «готовність до діяльності» 

науковці пов'язують з процесом професійної підготовки, а компетентність 

розглядають як результат освіти.  

У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «готовність» до 

виконання діяльності вживається у різних значеннях. Готовність 

визначається як наявність здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн); якість 

особистості (К. Платонов); знання про професію та практичні вміння і 

навички (Л. Романенко, В. Сєріков) [217]. 

Е. Зеєр розглядає поняття «готовність» як складне особистісне 

утворення, що характеризується двома рівнями. На першому – прагнення 

оволодіти якоюсь професійною спеціальністю, на другому – здатність, 

підготовленість до професійної діяльності.  
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Готовність людини до будь-якої діяльності, зокрема і готовність до 

самореалізації, можна зобразити формулою: «готовність = бажання + знання+ 

вміння» або «готовий = хочу + знаю + вмію» [1]. Ця формула відображає три 

аспекти готовності: мотиваційний або особистісний, інформаційний та 

діяльнісний. Компоненти готовності, на наш погляд, повинні включати в себе 

ознаки, які дозволяють виявити у майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі наявність чи відсутність кожного з названих аспектів готовності. Крім 

цього, компоненти мають бути задані у такому вигляді, щоб можна було 

виділити рівні готовності. Ключем до розробки компонентів формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації має бути визначення двох понять: «самореалізація» та 

«готовність». 

Розглянемо поняття «готовність» у педагогіці, щоб визначити 

компоненти формування готовності до самореалізації. На основі аналізу 

науково-педагогічної літератури можна зробити висновок про відсутність 

єдиного підходу до розуміння феномена готовності.  

Так, у дослідженні А. Рєзановича готовність трактується «як внутрішня 

якість особистості, в якій виражена її прихильність до здійснення діяльності, 

а також ступінь засвоєння нею елементів, відповідного соціального досвіду 

та здатність використовувати цей досвід у професійній діяльності. Готовність 

може бути представлена єдністю елементів: мотиваційна готовність, 

теоретична готовність, практична готовність» [205]. 

Автори (М. Левченко, В. Ядов та ін.) акцентують увагу на 

встановленому характері готовності, на її взаємодії з професійною 

придатністю, розглядають готовність як сплав особистісної психологічної 

готовності та підготовленості.  

У дослідженні С. Бризгалової готовністью цілісне особистісне 

динамічне утворення, набуте у результаті спеціального навчання, яке 

включає у свою структуру взаємопов’язані елементи: науково – теоретичний, 

практичний та психологічний [27]. 



77 

Готовність майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації вивчається сучасними дослідниками в контексті 

загальної теорії готовності як видове явище «готовність до діяльності», що 

трактується як установка (Грузинська школа Д. Узнадзе), виражений 

часовий ситуативний стан (Г. Рудик), стан перед стартом спортивних 

виступів (В. Алаторцев, А. Ганюшкін, О. Пуні, О. Чернікова та ін.), стан 

мобілізації всіх психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне 

виконання певних дій, мобілізація сил на подолання перешкоди (Ф. Генов та 

ін.) і як сукупність здібностей (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн), в т.ч. здібностей 

людини ставити мету, вибирати способи її досягнення, здійснювати 

самоконтроль, будувати плани і програми (Ю. Кулюткін, Г. Сухобська), 

синтез властивостей особистості (В. Крутецький, С. Либік), інтегрована 

якість особистості (К. Платонов), складне особистісне утворення 

(Ю. Гільбух, Л. Кондрашова, О. Мороз та ін.).  

Проблема готовності в контексті професійної самореалізації 

конкурентоспроможного фахівця – одна з найважливіших для загальної та 

професійної педагогіки. Аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження визначив, що пропонуються різні дефініції змісту 

поняття «готовності», описуючи різні його параметри. Розглядають два 

ключових підходи у визначенні змісту поняття «готовність до діяльності»: 

функціональний та особистісний.  

Перший розглядає «готовність» як певний психологічний стан, 

установку, що функціонує на фоні загальної активності особистості 

(М. Левітов, Г. Оллпорт, А. Прангішвілі, С. Рубінштейн, В. Сластьонін, 

Д. Узнадзе та ін.). Другий підхід розглядає «готовність» як систему 

інтегративних якостей, властивостей, знань, навичок особистості (К. Дурай-

Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Киричук, Л. Кондрашова, 

А. Ліненко, С. Максименко, В. Моляко, О. Пелех, К. Платонова ін.). 

Л. Семенець вважає, що формування готовності до діяльності 

починається з мотиваційної сфери – постановки мети на основі потреб та 
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цілей або усвідомлення людиною окресленого перед нею завдання. 

Наступним є розробка плану, моделей, схем подальшої дії. Потім людина 

приступає до втілення готовності, застосовує певні засоби та прийоми 

діяльності, порівнює хід роботи, що виконується, та проміжні отримані 

результати з окресленою метою, вносить корективи [217]. 

Професійну готовність В. Сластьонін розглядає через мотиваційно-

ціннісний (особистісний) та виконавський (процесуальний) компоненти. 

Визначаючи компоненти готовності до професійної діяльності, 

В. Сластьонін, поряд із психологічною, психофізіологічною і фізичною 

готовністю, доречно виділяє «науково-теоретичну» готовність, тобто 

наявність необхідного обсягу суспільно-політичних, педагогічних і 

спеціальних знань, потрібних для компетентної професійної діяльності, та 

«практичну готовність» – наявність сформованих на необхідному рівні 

професійних умінь і навичок [227]. 

У дослідженнях К. Дурай-Новакової актуально зазначено, що 

професійна готовність студента має генералізований характер, тобто 

розповсюджується на всі професійно значущі якості особистості та діяльність 

майбутнього фахівця. Означена структура професійної готовності студента 

має вигляд взаємодії функціональних компонентів: мотиваційного, 

пізнавально-оцінювального, емоційно-вольового, операційно-дійового, 

мобілізаційно-налаштувального [69]. 

Готовність майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації суттєво впливає та є необхідною передумовою 

для отримання позитивних результатів у майбутній професійній діяльності. У 

загальному тлумаченні поняття «готовність певного виду діяльності» 

вітчизняні дослідники С. Максименко і О. Пелех визначають, як 

цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, 

ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, 

навички, вміння, настанови [128]. 
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Конкретизуючи напрям діяльності до професії, постає необхідність 

з’ясування сутності поняття «професійна готовність». 

Н. Кузьміна, О. Мороз, В. Сластьонін та інші вчені під професійною 

готовністю розуміють складне утворення, яке включає в себе когнітивний, 

мотиваційний та емоційно-вольовий компоненти; як сукупність знань, умінь, 

навичок і професійно важливих якостей особистості, яким має володіти 

спеціаліст для успішної адаптації до діяльності; Є. Рапацевич – як 

інтегральну особистісну якість студента й передумову ефективної діяльності 

після закінчення вищого навчального закладу [201]. 

Узагальнивши вищезазначене, можемо зробити висновки, що 

готовність до професійної самореалізації – це інтегративна якість 

особистості, яка об’єднує професійні знання, уміння, навички та особистісні 

якості, спрямовані на компетентне виконання професійної діяльності.  

Аналіз підходів щодо розв’язання проблеми формування готовності до 

професійної самореалізації у психолого-педагогічній літературі показав, що 

поняття «формування готовності до професійної самореалізації студентів» 

наукового обґрунтування та психологічного наповнення не отримало. Тож, в 

педагогіці та психології існує проблема готовності до професійної 

самореалізації, окремими складовими якого є невизначеність психологічного 

змісту та структури готовності до професійної самореалізації студентів як 

психологічного утворення, відсутність інструментарію дослідження та 

ефективного формування у студентів готовності до професійної 

самореалізації, низький рівень сформованості у студентів готовності до 

професійної самореалізації. 

Цілеспрямована діяльність особистості, яка спрямована на професійну 

самореалізацію, – процес складний і довготривалий. Складові компоненти 

професійної самореалізації також окреслюють етапи цього процесу. Щоб 

описати цілісну систему самореалізації у професійному становленні 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі, доцільно розглянути їх та 

впорядкувати чітку структуру та етапи цього процесу. 
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Найзагальніша мета процесу професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі у коледжах – це підготовка до майбутньої 

професійної діяльності. Відповідно до цього, одним з завданнь професійної 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі є формування та 

вдосконалення професійно значущих якостей [73]. 

Фундаментом професійної самореалізації Є. Подвисоцька визначає 

творчу самореалізацію. В свою чергу, професійна самореалізація, на її думку, 

залежить не тільки від професійної діяльності людини, якою вона займається 

більшу частину життя, але й від правильного визначення власних нахилів та 

здібностей. Отже, тільки правильно обрана професія дає можливість повної 

самореалізації. Під професійною самореалізацією Є. Подвисоцька розуміє 

«професійну діяльність, спрямовану на визначення свого місця та значення в 

статусно-рольовій системі суспільства», тому що тільки «професійна 

самореалізація сприяє формуванню професійного пізнання та мислення і 

може повністю забезпечити статусно-рольове значення людини» [183]. 

В. Гупаловська розуміє професійну самореалізацію як реалізацію 

потенціалу особистості у професійній сфері, а конкретніше – «процес 

усвідомлення і кристалізації особистістю власної сутності та розгортання її у 

вигляді реалізації потенціалу з його опредметненням у професійній 

діяльності». Передумовами самореалізації вона називає: вроджену тенденцію 

особистості до росту і розвитку; суперечності між наявними цілями і 

ступенем їх реалізації; внутрішньоособистісні суперечності та зовнішні 

впливи, що можуть породжувати особистісні кризи; діалектичні суперечності 

між становленням та розкриттям внутрішньої сутності, між соціальним і 

біологічним, суспільним та індивідуальним. Також нею підкреслюється 

можливість самореалізації за умови достатнього рівня самосвідомості і 

активності особистості [52]. 

В. Гупаловська дотримується 3-рівневої структури самореалізації 

(низький, середній та високий рівні). Стратегії самореалізації виділяються 

нею за двома критеріями та можуть бути: 1) адекватні можливостям і цілям 



81 

особистості або неадекватні; 2) далекої або близької перспективи. Згідно з 

моделлю особистісної самореалізації психолог представляє поетапну 

структуру професійної самореалізації:  

1-й етап – професійне самовизначення: а) вибір професії; б) професійна 

освіта; 

2-й етап – професійний розвиток: в) професійна адаптація; г) апробація 

теоретичних знань у практичній діяльності; ґ) професійне 

самовдосконалення, підвищення кваліфікації; 

3-й етап – професійне становлення: д) підвищення рівня 

професіоналізму; е) набуття професійного авторитету; ж) досягнення 

активності, самостійності, творчого підходу у професійній діяльності [52]. 

Досліджуючи професійну самореалізацію як соціально-психологічний 

феномен, С. Кравчук розглядає її основні складові, описані російським 

психологом О. Богатирьовою: «характер ставлення до професійної 

діяльності; ступінь взаємодії та узгодженості системи професійних та 

особистих цінностей, традицій та норм; характер сприйняття взаємодії з 

трудовим колективом; специфіка групових та міжособистісних трансакцій в 

контексті професійної діяльності; соціально-психологічні прояви особистості 

в процесі професіонал-генезу». Він стверджує, що «специфіка професійної 

самореалізації особистості в кожній професії зумовлена особливостями цієї 

професії, вимогами, які вона висуває до людини, та їх поєднанням з 

індивідуальними особливостями людини» [109]. 

М. Ярославцева виділяє наступні компоненти професійної 

самореалізації майбутніх спеціалістів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

рефлексивно-регулятивний та творчий. У межах кожного компонента вона 

вважає за доцільне визначити його елементи та функції. Одним із основних 

компонентів професійної самореалізація студентів, на її думку, є 

мотиваційно-ціннісний. Він виконує ціннісно-орієнтувальну функцію, 

сутність якої полягає у формуванні позитивної установки на професійну 

діяльність, спрямованості студента на вдосконалення механізмів навчальної 
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та професійної діяльності. Отже, сформованість цього компонента забезпечує 

процес засвоєння професійних цінностей, розвиток мотивів майбутнього 

фахівця, які й будуть орієнтирами для його успішної самореалізації [276]. 

Також М. Ярославцева підкреслює важливість когнітивного 

компоненту, до змісту якого вона відносить професійну компетентність та 

професійну надійність. Базовою складовою цього компонента вчена вважає 

професійну компетентність особистості, яка «закладає ядро самореалізації, 

дає змогу людині здійснити задумане, творчо реалізувати свої знання на 

практиці і самореалізуватися у професійній сфері». Під професійною 

компетентністю дослідниця розуміє «якісну характеристику спеціаліста, що 

вміє користуватися своїми знаннями, уміннями і навичками та може діяти 

конструктивно в змінних соціальних умовах, тобто володіє оперативним та 

мобільним знанням». До складу професійної компетентності вона відносить 

психологічні якості, професійні здібності, знання, вміння та навички [276]. 

Професійну надійність М. Ярославцева розуміє як інтегративну 

характеристику спеціаліста, якою він має володіти на виході з ЗВО та яка 

забезпечить ефективне виконання ним професійних функцій. Вона розглядає 

дану характеристику в особистісному, діяльнісному та функціональному 

аспектах. Особистісна надійність виявляється в характері та рівні вияву 

потреб студента-випускника, установок і мотивів професійної діяльності, 

індивідуальні стратегії й способи розв’язку трудових завдань. Діяльнісна 

надійність визначається особливостями змісту трудової діяльності, її 

цільовими орієнтирами, а також професійними характеристиками: 

підготовленістю, професійним досвідом, рівнем розвитку, стійкістю 

спеціальних знань, умінь і навичок. Функціональна надійність відбиває 

функціональний стан організму людини, обсяг енергетичних ресурсів, 

необхідних для ефективного виконання професійної діяльності [276]. 

До рефлексивно-регулятивного компоненту, який виконує 

регулятивну функцію в процесі професійної самореалізації студента, 

М. Ярославцева відносить саморегуляцію та професійну рефлексію. Вона 
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підтримує думку білоруського науковця А. Бєлошицького про те, що 

саморегуляція включає як вольові зусилля майбутнього фахівця, пов’язані з 

постановкою мети, початком самостійних професійних дій, так і виконавчі, 

коли треба контролювати, послабляти чи посилювати власні дії. Розглядаючи 

думку вчених, що рефлексія – це вміння виокремлювати, аналізувати та 

співвідносити з предметною ситуацією власні дії, М. Ярославцева 

представляє своє розуміння рефлексії «як розгляд, міркування, осмислення, 

самоаналіз своєї професійної діяльності» [276]. 

Складовими творчого компоненту структури професійної 

самореалізації, сутність якого полягає у розкритті та розвитку творчого 

потенціалу особистості студента в його професійно-творчій діяльності, 

М. Ярославцева вважає професійну творчість та професійну мобільність. При 

визначенні творчості вона спирається на визначення А. Єрмоли: це 

діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних та духовних 

цінностей. Поняття «професійна мобільність» вона визначає, погоджуючись з 

думкою О. Демєнтьєвої, як інтегративну якість особистості, що дає їй змогу 

бути соціально активною, конкурентоздатною, професійно компетентною, 

здатною до саморозвитку і модернізації власної діяльності та зміни видів 

діяльності. М. Ярославцева наголошує на тому, що всі структурні 

компоненти професійної самореалізації взаємопов’язані і становлять повний 

цикл формування особистості майбутнього професіонала [276]. 

Усе вищезазначене дає підстави розглядати «готовність до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі» (яке є базовим 

у нашому подальшому дослідженні) як цілісне, відносно стійке особистісне 

утворення, що являє собою сукупність тісно взаємопов’язаних детермінант, 

які забезпечують самоорганізацію, самоосвіту та самовиховання у 

неперервному професійному зростанні майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі. 

Спираючись на теоретичний доробок зазначених вище науковців, 

визначаємо, що готовність майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 
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професійної самореалізації є умовою успішної професійної діяльності та 

являє собою здатність спеціаліста до виконання професійних функцій на 

основі засвоєних теоретичних знань, умінь і навичок у процесі професійної 

підготовки у ЗВО та за його межами. 

На підставі аналізу цілого ряду дефініцій ми дійшли висновку, що 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації – це процес створення необхідного досвіду, 

майстерності та мотиваційних детермінант, які надають можливість 

ефективно здійснювати професійну діяльність. 

Проаналізувавши зміст поняття готовність до професійної 

самореалізації, розкриємо структуру названої готовності. Оскільки готовність 

до професійної самореалізації є багатоаспектним і неоднозначним в своєму 

тлумаченні, вона має динамічну структуру, між компонентами якої є 

функціональні залежності.  

Розуміння готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації як комплексного поєднання цілого ряду 

особистісних рис, якостей, знань, умінь, здібностей ставить питання 

виявлення її структури та виділення головних компонентів. Під 

компонентами готовності до професійної самореалізації ми розуміємо 

взаємопов’язані певні складові, наявність та вираженість яких утворює 

відповідний рівень готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

до професійної самореалізації. 

У залежності від поняття та визначення терміна «готовність до 

професійної самореалізації» різні автори по-різному визначають її структуру. 

На думку М. Дьяченко та Л. Кандибович, стан готовності має складну 

динамічну структуру і включає наступні компоненти [72]: мотиваційний 

(відношення, інтерес до предмету, а також інші стійкі мотиви); орієнтаційний 

(знання та уявлення про особливості майбутньої спеціальності); операційний 

(знання, вміння, навички, володіння процесами аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення); вольовий (самоконтроль, уміння керувати власними діями); 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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оціночний (самооцінка своєї підготовленості). 

Досліджуючи проблему готовності до професійної діяльності,  

А. Деркач визначає її як цілісний прояв усіх сторін особистості фахівця, 

виділяючи пізнавальний, емоційний і мотиваційний компоненти [63]. 

Т. Шалавін визначила багатокомпонентну структуру, яка 

відображатиме готовність різнобічно, що включає наступні компоненти: 

мотиваційно-потребнісний, змістовно-технологічний, інтроспективно-

рефлексивний, оцінний, креативний. 

Розрізняють різні види готовності в залежності від специфіки 

діяльності. Так, наприклад, Е. Остапенко під поняттям «готовність до 

професійного саморозвитку» розуміє «інтегральне утворення, що одночасно 

є усвідомленим результатом процесу підготовки та сформованою настановою 

на певний результат (отримання професійних знань і 

самовдосконалення)» [176]. В. Кобзар визначає «готовність технолога 

аграрного профілю до інноваційної діяльності» як «особистісний стан, який 

полягає в усвідомленні потреби запроваджувати інновації в професійній 

діяльності, здатності розробляти нові методи та технології виробництва 

продуктів харчування, переробки продуктів тваринництва та рослинництва і 

прагненні долати труднощі, що виникають під час запровадження 

нового» [92]. Т. Шестакова готовність до професійно-педагогічного 

самовдосконалення представляє цілісним відносно стійким особистісним 

утворенням, що «містить комплекс взаємопов’язаних мотиваційно-ціннісних, 

когнітивно-інтелектуальних та операційно-діяльнісних детермінант 

неперервного професійного зростання учителя-вихователя, які забезпечують 

оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації та 

самоменеджменту у професійній діяльності педагога» [264]. Авторське 

визначення готовності майбутнього вчителя до продуктивної педагогічної 

діяльності В. Вакуленко звучить так: «складне структурно-динамічне 

утворення, системну якість особистості й діяльності педагога, яка має певну 

структурну композицію й складається з особистісного, теоретичного й 
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технологічного компонентів, сформованих унаслідок професійної підготовки 

у ВНЗ та самоосвіти» [29]. 

При вивченні психолого-педагогічної літератури, зустрічаємо також 

різні підходи стосовно структурування готовності майбутніх спеціалістів до 

професійної діяльності: мотиваційно-цільовий, пізнавально-операційний, 

професійно-орієнтовний і особистісно-регулятивний – компоненти 

готовності до професійного саморозвитку (Е. Остапенко) [176]; 

мотиваційний, когнітивно-змістовий, пошуково-творчий – компоненти 

готовності майбутніх технологів до інноваційної діяльності (В. Кобзар) [92]; 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний та операційно-

діяльнісний – компоненти готовності до професійно-педагогічного 

самовдосконалення (Т. Шестакова) [264]; цілемотиваційний, предметно-

практичний, особистісний, змістовий, рефлексивний – компоненти 

готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації 

(Л. Служинська) [229] та ін. 

Проаналізувавши різні структури готовності, ми дійшли висновку, що 

спільними для всіх видів готовності є такі компоненти: мотиваційний 

(ставлення до діяльності, мотиви); змістовий (знання про предмет і способи 

діяльності); операційний (уміння та навички продуктивної діяльності). 

Одначе, враховуючи специфіку дослідних завдань, вчені по-різному 

підходять до того чи іншого виду діяльності. Найчастіше в структурі 

готовності вводять додаткові компоненти, що зумовлено специфікою виду 

професійної діяльності, а у нашому дослідженні – особливостями фахової 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

На основі проведеного теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури, розглянувши підходи різних авторів до розуміння сутності та 

структури готовності до професійної самореалізації, ми виділили наступні 

компоненти готовності, які, на нашу думку, є основними і значущими для 

нашого дослідження: 
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- мотиваційно-ціннісний (позитивне ставлення до професійної 

діяльності), 

- когнітивно-пізнавальний (система необхідних знань та пізнавальний 

інтерес до професійної самореалізації), 

- процесуально-діяльнісний (уміння та навички необхідні для 

професійної самореалізації), 

- особистісно-рефлексивний (сформованість якостей, здібностей та 

здатностей до професійної самореалізації).  

Виділені компоненти готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації знаходяться між собою у 

сутнісному взаємозв’язку, як зображено на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Компоненти готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації  

Джерело: складено автором самостійно 

 

Цілісність готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації визначається повноцінним розвитком означених 

нами компонентів. Далі розкриємо зміст структурних компонентів 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації. 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності до професійної 

самореалізації виявляється в: усвідомленні цінності професії, впевненості в 

значимості даної професійної діяльності, націленості на активну позицію і 

творче вирішення професійних завдань та проблем, сформованості мотивації 
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до професійної самореалізації, готовності нести відповідальність перед 

клієнтом, спільнотою, колегами, суспільством вцілому. 

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент виражає усвідомлену 

мотивацію майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

діяльності, що є стрижнем, навколо якого конструюються основні якості 

професіонала. На всьому шляху професіоналізації спостерігаються істотні 

зміни в мотиваційній сфері. Критичними моментами в ґенезі мотивації є 

прийняття професії та розкриття особистісного смислу діяльності. 

Мотиваційно-ціннісний компонент визначає ставлення студента до 

професійної самореалізації, тобто його прагнення до кар’єрного зростання, 

самовдосконалення умінь, навичок і особистісних якостей, усвідомленні 

цінності професії, впевненості в значимості даної професійної діяльності, 

націленості на активну позицію і творче вирішення професійних завдань та 

проблем, сформованості мотивації до професійної самореалізації, готовності 

нести відповідальність перед клієнтом, спільнотою, колегами, суспільством 

вцілому. 

Майбутні техніки-технологи харчової галузі мають чітко 

усвідомлювати, чому, для чого і що саме їм доведеться вивчити, засвоїти, а 

потім і самовдосконалювати для того, щоб бути високопрофесійними 

фахівцями, успішними у своїй професії. Сучасні дослідження структури 

мотивації навчальної та професійної діяльності допомогли нам виокремити 

такі групи мотивів, що необхідні для формування готовності студента до 

професійної самореалізації: соціальні мотиви (вимоги соціального оточення 

до професійної компетентності фахівця, відповідальність, розуміння 

соціальної значущості професії, прагнення зайняти певну позицію у 

стосунках із колегами, отримати їх схвалення); пізнавальні мотиви 

(орієнтація на оволодіння новими знаннями, бажання поглиблювати знання, 

інтерес до способів самостійного здобування знань, прийомів професійної 

діяльності); професійні мотиви (орієнтація на творчу професійну діяльність, 

прагнення до прояву індивідуальності, бажання досягнути успіху в 
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професійній діяльності); мотиви особистої зацікавленості (прагнення до 

самопізнання, самоствердження у власних очах, орієнтація на високий рівень 

інтелектуального й особистісного розвитку та ін.).  

Відзначимо, що одним із показників сформованості мотиваційної 

сфери є ставлення студента до навчальної діяльності, яке досить добре 

фіксується й виявляється за такими ознаками, як успішність і відвідуваність 

занять, активність студента, активна участь у практичних позааудиторних 

заходах (відвідування тренінгів, майстер-класів, семінарів тощо). 

Вивчення мотиваційно-ціннісної готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації є одним із 

найскладніших етапів дослідження, оскільки ціннісні орієнтації мають 

обєктивно-субєктивний характер. 

На основі положень концепції П. Третьякова [273], вихідною основою 

мотивації розглядаємо самосвідомість. У результаті самоусвідомлення 

розвивається самовизначення, самовираження, самоутвердження, 

самореалізації, саморегуляції, які є основою саморозвитку особистості. На 

нашу думку, сутність мотиваційно-ціннісного компонента полягає в 

забезпеченні конструювання такої системи дій, яка підтримує пізнавальні та 

інші мотиви в активному стані, що сприяє професійній самореалізації. 

На основі аналізу загальної системи потреб і зумовлених ними мотивів 

як самостійного системного утворення виокремлюють три рівні їх реалізації. 

На першому рівні система потреб та відповідні мотиви переважно не 

усвідомлюються, їх задоволення відбувається на основі спонтанної 

активності. На другому рівні виокремлюються одна або кілька 

гіперактуальних проблем, задоволення яких визначає спрямованість 

поведінки й діяльності майбутніх техніків-технологів харчової галузі, 

підпорядкованість їм інших інтересів і прагнень фахівця. На третьому рівні 

система потреб і відповідних мотивів є гармонійною та усвідомленою, 

особистість здатна регулювати характер і засоби їх задоволення. 
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Водночас може відбуватися неадекватне визначення й усвідомлення 

мотивів і цілей; у професійній діяльності відбувається відокремлення цілей 

від особистісних мотивів. Цілі, які визначаються як сукупність вимог до 

професійної діяльності, не завжди співпадають із мотивами, що зумовлюють 

діяльність техніків-технологів харчової галузі. 

Так, до показників мотиваційно-ціннісного компоненту готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі ми відносимо наступне: 

сформованість мотивації до професійної самореалізації, інтерес до 

професійної діяльності; бажання працювати техніком-технологом харчової 

галузі; мотивацію досягнення успіху в професійній діяльності.  

Наступним компонентом, який ми виділяємо в структурі готовності 

майбутнього техніка-технолога харчової галузі до професійної 

самореалізації, є когнітивно-пізнавальний компонент. Даний компонент 

включає в себе систему знань загальнопрофесійної і спеціальної підготовки; 

передбачає виявлення професійних, теоретичних і технологічних знань з 

проблем професійної самореалізації; розвиток професійних знань, 

формування та розширення професійного кругозору, вироблення і 

закріплення професійно значущих умінь і навичок. До нього також належить 

професійне мислення, спрямування уваги, сприймання, пам'яті, дії й операції, 

які необхідні для успішного здійснення професійної діяльності техніків-

технологів харчової галузі. 

Когнітивно-пізнавальний компонент забезпечує ефективність 

внутрішнього плану дій по професійній самореалізації та підвищує їхню 

осмисленість, цілеспрямованість, варіативність. Передбачає оснащеність 

студентів предметними й спеціальними знаннями. 

Спеціальні знання дозволяють студентові отримати інформацію про 

особливості конкретних видів професійної діяльності. Так, наприклад, для 

майбутніх фахівців з виробництва харчової продукціїї важливими є 

спеціальні знання про рівень розвитку сучасних хімічних виробництв та їх 

значення для розвитку харчового виробництва, про новітні напрямки в 



91 

кулінарії та ресторанному господарстві, про сучасні технолоії в ресторанній 

індустрії. 

Предметні знання відіграють базову роль для формування спеціальних 

знань та вмінь, для засвоєння та комплексного розуміння матеріалу фахових 

дисциплін, а саме: знання про властивості хімічних сполук використовуються 

для формування смакових та органолептичних властивостей продуктів 

харчування, знання про основні фізико-хімічні процеси практично 

застосовуються під час виробництва кулінарної продукції, знання про хімічні 

властивості речовин та особливості процесів ферментації і біозбагачення 

потрібні для виробництва харчової продукції за новітніми технологіями. 

Отже, показниками когнітивно-пізнавального компоненту готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі є система професійних знань 

та пізнавальний інтерес до професійної самореалізації, що відображає 

специфіку їх професійної діяльності.  

Кваліфікайційна характеристика професії технік-технолог харчової 

галузі передбачає комплекс знань та навичок з організації та контролю 

роботи виробництва харової продукції та надання різних послуг в закладах 

ресторанного господарства всіх типів, а також володіння основами 

комп'ютерної грамотності та навичками роботи з прикладним програмним 

забезпеченням. 

Технік-технолог повинен знати: відповідні положення законодавства 

України – постанови, керівні методичні та нормативні матеріали, які 

стосуються питань технології виробництва харчової продукції; технологію 

виробництва харчової продукції та органолептичні способи визначення 

якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів; сучасний вітчизняний та 

зарубіжний досвід в професійній діяльності; виробничий цикл підприємства; 

принципи організації праці; сучасні технології в ресторанній індустрії, 

потреби та очікування гостей (споживацький попит); товарознавство 

харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок 

постачальників продовольчої сировини; основи економіки в закладах 
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харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення 

бізнесу; посадові обов'язки виробничого персоналу, основи конфліктології, 

основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на 

робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу; основи соціології, 

сучасні тенденції оформлення та подачі кулінарних виробів; професійну 

термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об'ємі 

професійної діяльності, професійну етику та етикет; правила екологічної 

безпеки в закладах харчування, санітарію і гігієну, охорону праці, правила 

пожежної безпеки; основи діловодства і документообороту. 

Далі у структурі готовності майбутнього техніка-технолога харчової 

галузі до професійної самореалізації ми виділяємо процесуально-діяльнісний 

компонент, який включає наявність у студента комплексу умінь, необхідних 

для професійної діяльності, які надалі він зможе вдосконалювати, а також 

знання методів і технологій саморозвитку. Науковці-психологи 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Е. Клімов, А. Маслоу) констатують, 

що готовність до професійної самореалізації передбачає уміннями творити 

життєві цінності і досягати конкретних практичних результатів; уміння 

розрізняти цілі-результати і проміжні цілі-засоби; усвідомлювати й 

співвідносити свої бажання, можливості з соціальними вимогами; самостійно 

формувати, розвивати, творчо перетворювати необхідні професійні й 

поліпрофесійні якості; працювати зі значними обсягами науково-професійної 

інформації [130]. 

Процесуально-діяльнісний компонент є провідним функціонально 

забезпечуючим чинником, що обумовлює високу результативність та 

творчий характер дій щодо професійної самореалізації. 

Процесуально-діяльнісний компонент ґрунтується на психолого-

педагогічних засадах особистісно-орієнтованого та розвивального навчання, 

врахуванні вікових та індивідуально-психологічних особливостей студентів. 

Його реалізація здійснюється через комплекс форм, методів і засобів 
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навчання, які впливають на мотиваційно-емоційну сферу студентів, 

стимулюючи їхню активну пізнавальну діяльність.  

Процесуально-діяльнісний компонент передбачає взаємодію студентів і 

викладачів, а також взаємодію студентів з інформаційними технологіями, 

літературою, співпрацю з іншими студентами. Важливим для навчальної 

діяльності є засоби навчання – наочність, підручники, навчально-методичні 

посібники, довідники, електронні освітні ресурси тощо. Цей компонент 

пов’язаний і з вибором системи організаційних форм і методів освітньої 

діяльності студентів (лекції, семінари, практикуми, творчі роботи, науково-

дослідна робота, елективні курси тощо). Він також включає управління 

якістю освітнього процесу на кожному з етапів навчання за допомогою 

спеціально відібраного для цього матеріально-технічного і методичного 

забезпечення. У нашому дослідження приділена особлива увага чіткому 

плануванню занять та інших видів роботи студентів, її організації, 

забезпеченню зворотних зв’язків у процесі навчання, використання 

самостійної роботи як засобу активізації готовності до професійної 

самореалізації. 

У структурі готовності майбутнього техніка-технолога харчової галузі 

до професійної самореалізації показниками процесуально-діяльнісного 

компоненту ми виділяємо: професійні вміння та навички, набуті студентами; 

володіння сучасними харчовими технологіями; використання прийомів 

самоменеджменту. 

Особистісно-рефлексивний компонент готовності дозволяє студентам 

усвідомлено підійти до майбутньої професійної діяльності, зрозуміти і 

вибрати для себе найпродуктивніші напрями роботи; сприяє ефективній 

діяльності в обраних напрямах і подальшій успішній професійній та 

особистісній самореалізації. Передбачає наявність у майбутніх спеціалістів 

якостей особистості, які необхідні техніку-технологу харчової галузі для 

ефективної роботи. Даний компонент готовності свідчить про психологічну 

єдність, цілісність особистості професіонала, що сприяє високій 
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продуктивності діяльності. Реалізується цей компонент через такі 

рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, самооцінювання 

й оцінювання іншого, самоінтерпретацію й інтерпретацію іншого.  

Для визначення сутності рефлексивного компонента доречним є 

звернення до аналізу дефініції ключового поняття «рефлексія».Рефлексія – це 

процес, спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення людиною себе: 

власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, 

характеру, відносин з іншими людьми і ставлень до них, власних задач, 

призначень тощо. Процесуально і функціонально рефлексія пов’язана із 

самоспостереженням, інтроспекцією, ретроспекцією, самосвідомістю і є 

основним чинником регуляції поведінки й особистісного розвитку [162]. На 

думку науковців, рефлексивне мислення є необхідною умовою для 

усвідомлення, критичного аналізу й конструктивного вдосконалення власної 

діяльності [65]. 

До його структури входять такі уміння: самоаналіз, самооцінка, вибір, 

прогнозування, саморегулювання рефлексій, які дозволяють майбутньому 

техніку-технологу харчової галузі осмислювати й адекватно оцінювати свої 

мотиви й інтереси.  

Особистісно-рефлексивний компонент готовності майбутніх технів-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації реалізується через 

здатність до оцінки своєї підготовки до професійної діяльності 

(сформованість характеру оцінки себе як суб’єкта професійної діяльності; 

здатність до прогнозування й адекватної оцінки своїх дій та їх результату; 

здатність до самовдосконалення та саморозвитку; здатність до критики та 

самокритики).  

До показників особистісно-рефлексивного компоненту відносимо: 

сформованість професійно важливих якостей, здібностей та здатностей 

особистості до самовдосконалення; вміння аналізувати та оцінювати власну 

професійну діяльність (самодіагностика); здатність виправляти власні 
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недоліки; прагнення до професійного розвитку; здатність до самокерування 

та саморозвитку. 

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, відзначимо, що 

готовність до професійної самореалізації майбутніх техніків-технолоів 

харчової галузі розглядається нами як обов’язкова внутрішня структура 

особистості майбутнього техніка-технолога харчової галузі, що дозволяє не 

лише стати компетентним та успішним у своїй професії, досягнувши рівня 

майстерності, а й постійно прагнути до нових вершин професійної 

самореалізації.  

Отож, ми виділяємо чотири складові компоненти, які і будуть 

покладені за основу усієї готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації. Саме ці компонента стануть основою 

подальшого дослідження, за допомогою яких ми зможемо виділити ознаки 

сформованості психологічної та практичної готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації під час навчання у 

коледжах. 

Охарактеризуємо рівні готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації стосовно критеріїв даної 

готовності . 

Високий рівень готовності має студент який усвідомлює ідеал 

майбутньої професійної діяльності , виявляє стійкий професійний інтерес до 

майбутньої професії, йому властива стійка мотивація та сформовані цілі 

оволодіння професією (превалюють внутрішні мотиви вибору професії). Для 

нього важливий розвиток власної особистості та цінність своїх інтересів; 

характерне прагнення до досягнення високих результатів у професійній 

діяльності (гностичний критерій). Має глибокі, стійкі знання про специфіку 

професійної діяльності, основні закономірності, принципи, методи, форми, 

засоби та прийоми, необхідні для ефективного здійснення професійної 

діяльності та професійної самореалізації. Використовує оригінальні джерела 

наукової інформації; володіє універсальними методами, обґрунтованими на 
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наукових ідеях та принципах; володіє науковими поняттями, правилами, 

нормами, теоріями і концепціями. Задачі і проблеми вирішує на основі 

теоретично обґрунтованого багатокритеріального вибору; бачить проблему 

(аксіологічний критерій). Студент характеризується вмінням творчо 

застосовувати різні методи та засоби навчання, а також форми контролю на 

практиці. Використовує одержані знання в нестандартних професійних 

ситуаціях; володіє уміннями та навичками, які потрібні для продуктивної 

професійної діяльності. Запобігає конфліктам за допомогою компромісних 

рішень. Вміло використовує сучасні харчові технології, швидко адаптується 

до нових соціальних та професійних умов (технологічний критерій). 

Студенту властиві таки професійно значущі якості, як: творчість, 

відповідальність, охайність, витривалість, уважність до деталей, 

комунікативність, готовність співпрацювати тощо. Характерна здатність 

відповідати стандартам культури та дотримуватись професійної етики та 

правил етикету тощо. Він адекватно оцінює власний рівень професійної 

компетентності, вміє проводити аналіз та давати оцінку власної діяльності, а 

також за потреби вносити відповідні корективи. Студент постійно прагне 

самовдосконалюватися; має здатність до самоконтролю та самоорганізації. 

Володіє розвиненими регуляторами вольової сфери, гнучкістю 

(акмеологічний критерій). 

Середній рівень готовності має студент який має усвідомлення ідеалу 

техніка-технолога харчової галузі; йому характерна ситуативна 

зацікавленість професією, не має стійкої мотивації до професійної підготовки 

нестійкі або можуть змінюватися в залежності від зовнішніх чинників; 

спостерігається часткове прагнення до професійної самореалізації 

(гностичний критерій). Студент має спеціальні знання, які дозволяють 

визначити спрямованість професійної діяльності техніка-технолога харчової 

галузі, власну стратегію поведінки в різних ситуаціях, ефективно вирішити 

певні професійні задачі. Володіє певними спеціальними, управлінськими, 

предметними, технологічними знаннями, але не завжди розкриває сутність 
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понять у повному обсязі. Володіє професійною термінологією; використовує 

навчальну та наукову літературу з метою професійного самовдосконалення 

(аксіологічний критерій). Застосовує одержані знання в типових виробничих 

ситуаціях; володіє багатьма вміннями та навичками, які потрібні для 

професійної діяльності техніка-технолога харчової галузі. Може помилятись 

у визначенні цілей і завдань діяльності, не завжди може правильно 

спланувати та організувати свою професійну діяльність. Прагне уникати 

конфліктних ситуацій або шукає компромісне рішення. Частково володіє 

сучасними харчовими технологіями. Не завжди  швидко адаптується до 

нових умов праці (технологічний критерій). Студент не повністю володіє 

зазначеними вище професійно важливими якостями. Не завжди може 

адекватно оцінити власний рівень професійної компетентності; може 

провести аналіз та оцінити власну діяльність, проте скоригувати її не завжди 

вдається. Здатність до самоконтролю та саморегуляції, як і прагнення до 

самовдосконалення недостатньо виражені. Частково розвинена гнучкість 

(акмеологічний критерій). 

Низький рівень готовності має студент який не має чітко визначеного 

ідеалу техніка-технолога харчової галузі; не зацікавлений професійною 

діяльністю техніка-технолога харчової галузі; відсутня мотивація та не має 

цілей щодо оволодіння професією; не має прагнення до професійної 

самореалізації; навчання у закладі вищої освіти підпорядковане особистим 

цілям чи переконанням; домінують загальнолюдські цінності (гностичний 

критерій).Такому студенту характерна поверхневість спеціальних знань про 

особливості та специфіку професійної діяльності техніка-технолога харчової 

галузі. Спеціальні, управлінські, предметні, технологічні знання студента 

мають поверхневий, нестійкий характер. Слабо володіє професійною 

термінологією, майже не використовує навчальну та науково-методичну 

літературу для професійного самовдосконалення (аксіологічний критерій). 

Студент не може застосовувати одержані знання на практиці. Характерний 

слабкий рівень володіння вміннями та навичками, які потрібні для 
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професійної діяльності техніка-технолога харчової галузі. Не здатний до 

визначення цілей і завдань виробничої діяльності. Прагне уникати 

конфліктних ситуацій. Не цікавиться і практично не використовує новітні 

харчові технології. Властива повільна адаптація до нових умов життя та 

праці (технологічний критерій).Такому студенту притаманні елементарні 

навички культури; професійно важливі якості практично не сформовані. Не 

має бажання (можливо навіть не вміє) адекватно проводити аналіз власної 

діяльності. Вважає за непотрібне самовдосконалюватися та коригувати 

власну діяльність. Як правило має завищений чи занижений рівень 

самооцінки. Сила волі і гнучкість слабко виражені (акмеологічний критерій).      

Таким чином, означені показники та рівні готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі забезпечать 

можливість проведення моніторингових досліджень з даної проблематики, 

що і є перспективою подальших пошуків у цьому напрямку з метою 

визначення шляхів для підвищення рівня готовності майбутніх техніків-

технолоів харчової галузі до професійної самореалізації. 

Студент як цілісна особистість може знаходитись на різних рівнях 

готовності до професійної самореалізації. Наприклад, за когнітивно-

пізнавальним компонентом студент може виходити на високий рівень, а за 

мотиваційно-ціннісним чи процесуально-діяльнісним може знаходитись на 

середньому чи низькому рівні. Тому слід зробити припущення, що виділені 

нами показники рівнозначні при оцінці рівнів готовності до професійної 

самореалізації. В такому випадку, узагальнений рівень готовності до 

професійної самореалізації є середньостатистична величина від суми балів, 

якою був оцінений кожний з компонентів. 

У визначенні провідних компонентів досліджуваної готовності ми 

виходили з того, що якість професійної самореалізації безпосередньо 

залежить від відповідних мотивів та ціннісних орієнтацій, знань та 

інтелектуальних здібностей, а також наявності відповідних умінь та навичок 
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у майбутнього техніка-технолога харчової галузі, та звісно особистісні 

властивості та якості, які комплексно представлені у нашому досліджені. 

Отже, готовність до професійної самореалізації є важливим елементом 

фахового становлення особистості майбутнього техніка-технолога харчової 

галузі, одним з параметрів його професійної готовності, що суттєво впливає 

на ефективність педагогічного процесу та результати діяльності майбутнього 

фахівця. Дослідження цього феномену є актуальним у контексті 

філософського, педагогічно-психологічного забезпечення ефективності 

професійної діяльності, вивчення специфіки професіоналізації особистості в 

рамках конкретних професій, а особливо формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проаналізувавши різнофахові науково-теоретичні джерела, в яких 

вирішується проблема самореалізації особистості, ми дійшли до таких 

висновків: найчастіше проблему самореалізації особистості розглядають у 

контексті професійної діяльності, яка є однією з найважливіших сфер 

життєдіяльності людини; проблема професійної діяльності особистості є 

мультидисциплінарною проблемою, тому що її вивчають різні науки: 

психологія, педагогіка, соціологія, медицина, філософія; причому 

застосовуються такі інтегровані наукові підходи, які переходять межі 

усталених академічних дисциплін, а також відбувається узгодження їхніх 

методологічних засобів, що говорить про трансдисциплінарний характер 

вивчення феномену професійної самореалізації. 

Процес професійної самореалізації – це насамперед рух, який 

спрямований до акме вершин на досягнення життєвого і професійного успіху 

та привабливої професійної перспективи. Результатом сформованої 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 
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харчової галузі є новий образ «Я-реального-професійного». Процес 

професійної самореалізації здійснюється за допомогою механізмів 

самопізнання, самоорганізації, самотворення та самоконтролю як прагнення 

до самоактуалізації особистісних якостей майбутнього фахівця на основі 

розвитку професійного мислення, реалізації творчого потенціалу, 

різноманітних форм дослідницької діяльності та способів інтенсифікації 

цього процесу.  

Готовність до професійної самореалізації – це інтегративна якість 

особистості, яка об’єднує професійні знання, уміння, навички та особистісні 

якості, спрямовані на компетентне виконання професійної діяльності. 

Готовність до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі розглядається нами як обов’язкова внутрішня структура 

особистості майбутнього техніка-технолога харчової галузі, що дозволяє не 

лише стати компетентним та успішним у своїй професії, досягнувши рівня 

майстерності, а й постійно прагнути до нових вершин професійного 

самовдосконалення.  

На основі проведеного теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури нами виділяються наступні компоненти готовності, які є 

основними і значущими для нашого дослідження: мотиваційно-ціннісний 

(позитивне ставлення до професійної діяльності); когнітивно-пізнавальний 

(система необхідних знань та пізнавальний інтерес до професійної 

самореалізації); процесуально-діяльнісний (уміння та навички необхідні для 

професійної самореалізації); особистісно-рефлексивний (сформованість 

якостей, здібностей та здатностей до професійної самореалізації).  

Виокремлені компоненти готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації знаходяться між собою у 

сутнісному взаємозв’язку. За допомогою їх було виділено ознаки 

сформованості психологічної та практичної готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації під час навчання у 

коледжах. 
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На підставі аналізу цілого ряду дефініцій ми дійшли висновку, що 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації – це процес створення необхідного досвіду, 

майстерності та мотиваційних детермінант, які надають можливість 

ефективно здійснювати професійну діяльність. 

Поєднання різних наукових підходів (контекстний, системний, 

аксіологічний, акмеологічний, рефлексивно-діяльнісний, особистісно-

орієнтований, компетентісний) оптимізує процес професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

під час навчання у коледжі. 

Зазначимо, що визначальним завданням професійної підготовки 

майбутнього техніка-технолога харчової галузі до професійної самореалізації 

є підготовка конкурентноспроможного спеціаліста, який відповідає сучасним 

вимогам ринку праці та прагне до постійного професійного 

самовдосконалення. Відповідно до цих завдань потрібно розробляти та 

впроваджувати новітні активні методи навчання, поєднувати різноманітні 

форми, технології, стратегії підготовки для формування готовності майбутніх 

фахівців до професійної самореалізації, зосереджувати увагу на застосуванні 

набутих умінь і навичок упродовж навчання в реальних умовах на практиці. 

Процес підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації має створити умови кожному здобувачу професії 

для переходу навчання в самонавчання, виховання в самовиховання, а 

розвитку – у творчий саморозвиток особистості. 

Основні наукові положення, що розкриті у першому розділі, 

представлено в опублікованих працях: [135; 136; 137; 138; 140; 142; 144; 147; 

151; 153; 154; 157; 158]. 



102 

РОЗДІЛ 2.  

МОДЕЛЬ І ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У КОЛЕДЖАХ 

 

2.1. Зміст, форми та методи формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у 

коледжах 

 

У працях учених прослідковується думка про те, що процес підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

повинен здійснюватись у новій особистісно-орієнтованій парадигмі, де буде 

передбачено актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, 

орієнтир на формування професійної компетентності техніків-технологів 

харчової галузі, а також створення системи професійних навичок, які 

дозволятимуть досягати професійного успіху, самореалізації, набуття 

професійної культури спілкування, професійної інтуїції, рефлексії. 

Підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації розглядається як процес розвитку професійно 

значущих якостей та здібностей, професійних знань і вмінь, який 

супроводжується активним якісним перетворенням особистістю свого 

внутрішнього світу, що приводить до принципово нового способу 

життєдіяльності – творчої самореалізації в професії. 

Процес оновлення змісту освіти перманентний та залежить від нових 

вимог, що постійно змінюються відповідно до потреб соціальних верств. У 

зв’язку з цим виникають нові підходи до процесу навчання. У довідковій 

літературі поняття «підхід» визначають як сукупність способів, прийомів 

розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-

небудь [35, с. 969]. 
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Як відомо, у процесі моделювання необхідно спиратися на низку 

підходів та їх комплексне застосування, оскільки це забезпечує системність, 

дієздатність та досягнення його мети. У зв’язку з тим, що метою 

моделювання є підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації., виокремлюємо такі підходи, як-от: контекстний, 

системний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, компетентнісний, 

акмеологічний, рефлексивно-діяльнісний. Сутність та засоби реалізації 

названих наукових підходів розкрито у пункті 1.2. розділу 1. 

Як відомо, принципи – це вихідні положення, у яких відображені та 

систематизовані найсуттєвіші сторони (зміст, методи, засоби, форми) 

практично-пізнавальної діяльності. Серед загальнодидактичних принципів 

акцентуємо увагу на таких, як-от: особистісної орієнтації, системності, 

наступності, безперервності, творчості, індивідуалізації, діалогової взаємодії. 

Їх змістовне наповнення і характеристика є сьогодні достатньо 

розробленими. У контексті інноваційних принципів підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у 

коледжах, вважаємо за доцільне урахування у вищезазначеному процесі 

принципів: інноваційності освітнього середовища, тобто його орієнтації на 

інноваційний розвиток; безперервності освіти, що передбачає постійне 

оволодіння новими технологіями навчання та рефлективності, що полягає в 

самоаналізі ефективності власної професійної діяльності.  

До складу змістовно-методичного компоненту процесу підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у представленій моделі 

входять такі елементи: оновлення програм навчальних курсів; розроблення 

цифрового контенту; забезпечення методичного супроводу та організація 

інноваційного практикуму, сутність та детальний розгляд яких буде 

представлено у пункті 3.1, розділу 3. 

Черговим елементом моделі є чинники, які впливають на ефективність 

процесу підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах 

до професійної самореалізації. Під вищезазначеними чинниками ми 
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розуміємо конкретні умови, що свідомо створюються у освітньому процесі та 

забезпечують досягнення поставлених вимог щодо підготовки генерації 

фахівців нового типу, здатних застосувати на практиці нові знання, прийоми 

й форми роботи та досягнути найвищого рівня ефективності поставленої 

мети. 

З урахуванням впливу, який здійснюють визначені нами чинники на 

процес професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

у коледжах до професійної самореалізації, ми класифікували їх на 

безпосередні та опосередковані. Охарактеризуємо кожний з них. 

До першого з безпосередніх чинників відносимо створення 

інноваційного освітнього середовища, що, на нашу думку, полягає у такій 

організації освітнього процесу у ЗВО, яка сприяє творчому розвитку 

особистості кожного студента та містить у своїй структурі три традиційні 

напрями діяльності, а саме: навчально-методичний, науковий і соціально-

гуманітарний. 

А. Каташов тлумачить «освітнє середовище навчального закладу» як 

сукупність духовно-матеріальних умов функціонування закладу освіти, що 

забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості, реалізацію її 

творчого потенціалу. На його думку, воно виступає функціональним і 

просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між якими встановлюються тісні 

різнопланові групові взаємозв’язки, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, в якому відбувається становлення особистості 

[87, с. 8]. М. Братко розглядає «освітнє середовище вищого навчального 

закладу» як комплекс умов (можливостей) та ресурсів (матеріальних, 

фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних) для 

освіти особистості, що склались цілеспрямовано в установі, яка виконує 

освітні функції щодо надання фахової освіти, що відповідає певному рівню 

вищої освіти, забезпечує можливості для загальнокультурного та 

особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу [25, с. 19]. Вужчим, 

проте близьким до вищезазначеного є поняття «педагогічне середовище», яке 
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розуміють як спеціально організовану з педагогічними цілями систему 

міжособистісних відносин і ставлень до світу [96, с. 322]. Погоджуючись з 

таким визначенням, констатуємо, що під міжособистісними відносинами ми 

розуміємо спільну взаємодію усіх учасників освітнього процесу, тобто 

взаємопов’язану систему координат «викладач-викладач», «викладач-

студент», «студент-студент». Як правило, така діяльність здійснюється у 

трьох вищезазначених напрямах, оскільки тільки в такій єдності 

забезпечується реалізація цілісної професійної підготовки фахівця. 

Уперше поняття «інноваційне освітнє середовище» («Innovative 

Learning Environments») запропонувала Організація економічного 

співробітництва та розвитку (OECD), визначивши 4 ключові його 

компоненти: суб’єкти навчання, педагоги, зміст та ресурси [288, с. 11]. Вона 

також охарактеризувала «інноваційне освітнє середовище» як таке, що 

відповідає таким принципам, як-от: сконцентроване на суб’єкті навчання; 

структуроване та добре організоване, акцент надається самостійному 

дослідженню та автономному навчанню; персоніфіковане, тобто спрямоване 

на задоволення індивідуальних потреб та урахування відмінностей; таке, що 

чутливе до навчальних потреб групи та індивіда; соціальне, а отже у його 

організації переважає навчання в групах [280, с. 18; 238, с. 10; 284, с. 12; 244]. 

Міністерство освіти у Новій Зеландії, до прикладу, визначає «інноваційне 

освітнє середовище» як таке, що здатне виявляти та адаптуватись до освітніх 

змін та залишатись спрямованим у майбутнє. Це відображає тенденцію 

сучасності освіти, тобто її відповідності запитам сьогодення, а також погляд 

у майбутнє [282]. 

Узагальнюючи принципи інноваційного освітнього середовища, 

визначені Організацією економічного співробітництва та розвитку, а також 

матеріали інших досліджень з цієї проблеми, його характерними рисами, на 

нашу думку, є: студентоцентризм, тобто зосередженість на задоволенні 

пізнавальних потреб суб’єктів навчання; внутрішня мотивація, що забезпечує 

кожному студентові створення власної траєкторії навчання; партнерські 



106 

відносини та активна роль студента у освітньому процесі; формування 

інноваційного мислення, гнучкості та креативності, що відбувається у межах 

цього середовища; заохочення та підтримка генерування нестандартних ідей; 

гнучкість освітнього простору і його трансформація залежно від освітньої 

мети та суспільних вимог; індивідуалізація та диференціація як провідні 

підходи до організації освітнього процесу; орієнтація на результат і 

професійна цінність навчання; варіативність методичної скарбнички 

викладача ЗВО; залучення провідних закордонних фахівців-практиків та 

роботодавців шляхом участі у міжнародних проектах, підписанням 

договорів, а також організацією вебінарів, скайп-конференцій до змістовного 

наповнення навчальних планів та робочих навчальних програм, а також 

організація зустрічей у формі круглих-столів, семінарів, тренінгів тощо; 

розумна вимогливість викладача ЗВО; застосування формуючого, 

критеріального та елементів пірінгового (peer-to-peer) оцінювання 

навчальних успіхів студентів; систематична рефлексія діяльності усіх 

учасників освітнього процесу; спільна навчально-методична, наукова, 

соціально-гуманітарна діяльність спрямована на створення інноваційного 

продукту; нові функції викладача у освітньому процесі: лідер, фасилітатор, 

помічник, що орієнтовані на супровід пізнавальної діяльності студентів, 

формування його навичок самонавчання тощо. 

Підсумовуючи вищезазначені характеристики інноваційного освітнього 

середовища, варто зазначити активну роль студента у створенні власної 

траєкторії навчання, розвиток його творчого потенціалу та орієнтацію на 

генерування власних ідей за рахунок внутрішньої мотивації до майбутньої 

професійної діяльності, розвинуті рефлексивні навички, а також нову роль 

викладача, який виступає партнером, фасилітатором та спрямовує 

пізнавальні інтереси суб’єктів навчання, інколи перебираючи на себе роль 

лідера, приймаючи відповідальність за свої рішення, зокрема, у виборі 

конкретних методів і форм навчання для досягнення поставленої мети. 
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Реалізацію наукової складової інноваційного освітнього середовища 

вбачаємо у залученні студентів у процесі їх професійної підготовки у ЗВО до 

участі у різних заходах, спрямованих на формування дослідницьких навичок, 

навичок співробітництва та навчання протягом життя.  

Наступною невід’ємною складовою інноваційного освітнього 

середовища є соціально-гуманітарна, що відповідає за формування 

лідерських навичок, зокрема, здатності до прийняття рішень та 

відповідальності за них, всебічний розвиток, культивування особистості 

тощо. На наш погляд, наявність вищезазначеної складової сприяє 

формуванню креативного мислення, прояву творчих та лідерських якостей, а 

відтак впливає важливу складову готовності фахівців до професійної 

самореалізації. 

Інтеграцію традиційних та інноваційних технологій у процесі 

викладання навчальних дисциплін ми виокремили в другий чинник 

безпосереднього впливу на ефективність підготовки до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. На 

нашу думку, повна відмова від традиційних технологій, які були дієвими 

протягом досить тривалого часу не забезпечить досягнення мети – підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах до професійної 

самореалізації. У цьому контексті поділяємо точку зору науковця М. Кларіна, 

який зазначає, що дослідження інновацій не означає прагнення обов’язково 

їх пропагувати, оскільки на практиці найважливіше підібрати найбільш 

доцільні та ефективні способи організації навчання, незалежно від того, 

належать вони до інноваційних чи традиційних [89, с. 20]; проте, цього не 

можливо досягнути без широкого професійного світогляду, уміння бачити 

реальні можливості і межі застосування чисельних нововведень, що 

виникають в освіті [89]. 

У зв’язку з вищезазначеним, доцільне поєднання інноваційних 

технологій навчання з традиційними, на наш погляд, є запорукою високих 

досягнень студентів у освітньому процесі та швидкому досягненню 
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дидактичних цілей викладачами ЗВО. Оскільки мова йде про ефективність 

поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання, 

результативними вважаємо поєднання технологій проблемного, проектного 

навчання, ігрових технологій та технології «case-study» з інформаційними 

або дистанційними, ігрових технологій з інтерактивними, технології 

перевернутого класу (flipped classroom) з комп’ютерними та дистанційними 

технологіями тощо, які були апробовані у процесі викладання дисциплін 

«Соціологія», «Культурологія», «Безпека життєдіяльності». У зв’язку з 

швидким розвитком комп’ютерних технологій, майже будь-яку традиційну 

технологію навчання можна реалізувати у поєднанні з цифровою 

технологією.  

Третім безпосереднім чинником ефективності підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах 

є міждисциплінарна інтеграція з метою забезпечення цілісності освітнього 

процесу.  

Важливо наголосити, що опора на зазначені вище принципи та їх 

протрактування обумовлюється, по-перше, близькістю зазначених проблем, 

по-друге, тим, що, на нашу думку, запропоновані вченим принципи мають 

право виступати як фундаментальні у контексті підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації. 

Проведене дослідження дозволило нам визначити, що ефективність 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації залежить від: 

- впровадження нової концепції і нової моделі підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі. Ефективність будь-якої підготовки 

залежить від її оптимальності. Тому, досліджуючи проблему підвищення 

ефективності процесу підготовки, Ю. Бабанський зауважував, що тільки за 

умов діалектичної єдності цих видів управління, можливим виявляється 

досягнення оптимальності протікання освітнього процесу. Під 

оптимальністю розуміємо ступінь відповідності організаційної сторони 
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системи тим цілям, для досягнення яких вона створена. Відповідно до 

принципу оптимальності під час визначення компонентів інноваційного 

навчання студентів коледжу ми ґрунтувалися на таких положеннях. Зміст 

інноваційного навчання як структурний компонент системи підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі має визначатися відповідно до 

її мети, а його методи, форми і засоби мають відображати організаційну, 

функціональну та інформаційну єдність означеної системи. Даній 

закономірності відповідають принципи системності, інтегративності, 

інноваційності, науковості, компетентності, індивідуалізації, диференціації, 

самоконтролю та самокорекції, взаємозв`язку та взаємодії, оптимального 

співвідношення теорії та практики [10];  

- повноти забезпечення всього комплексу умов, які ми об’єднуємо як 

базову педагогічну умову, необхідну для досягнення мети підготовки. 

Підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації буде ефективною, якщо створено умови щодо її нормативного, 

науково-методичного, організаційного, моніторингового й кадрового 

забезпечення;  

- повноти реалізації структурно-функціональних зв’язків між 

окремими компонентами підготовки. Цілісна професійна підготовка 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

має сприяти формуванню в них відкритості для будь-яких інновацій у сфері 

освіти та науки, спроможності працювати за новою освітньою моделлю, 

здатності до успішної життєдіяльності у швидкоплинному світі. Цій 

закономірності відповідають принципи інтегративності, модульності, 

інноваційності, взаємозв`язку та взаємодії. У межах цих принципів 

підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації розглядається як цілісна система, що будується на основі 

єдності загального, особливого та індивідуального;  

- відповідності особистісної і фахової підготовки. Особливість 

особистісної підготовки відображають принципи гуманізації, особистісної 
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орієнтації, свідомості, індивідуалізації, диференціації, самоконтролю та 

самокорекції. Цю закономірність відображено у принципах співпраці та 

співтворчості викладачів і студентів, індивідуалізації навчання, створення 

ситуації вибору та відповідальності, діагностичної основи здійснення 

навчально-виховного процесу. Реалізація вищезазначених принципів 

допоможе підготувати висококваліфікованого спеціаліста і вирішить існуючі 

на сьогодні проблеми у процесі підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. 

Отже, під час навчання у коледжі майбутній технік-технолог харчової 

галузі має не лише засвоїти основи майбутньої професії, а бути готовим до 

самовдосконалення, мотивувати себе до змін через набуття нових знань, до 

прагнення творчо вирішувати професійні завдання, розуміння цілей 

діяльності, спрямованості на покращення результатів роботи, становлення 

себе як професіонала та набуття необхідної компетентності. 

Оптимальною може бути така система професійної підготовки, відбору 

й атестації кадрів, у рамках якої на базі мiнiмальних стартових вимог 

створюються умови професійної самоiдентифiкацiї студента. Під 

професійною самоiдентифiкацiєю розуміється таке оволодіння знаннями, 

навичками та вміннями, за якими відбуваються самодiагностика, 

самопізнання, застосування до себе тих чи інших вимог професії, 

створюються можливості вибору найбільш вiдповiдних iндивiдуальним 

особливостям кожного студента.  

У процесі професійної підготовки, психодидактичні та методичні 

засади відображають системні взаємозв’язки та взаємодію наукових підходів 

до постановки й вирішення проблеми формування готовності техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації.  

Принцип гуманізації та демократизації навчання ґрунтується на повазі 

до кожного студента як до унікальної та неповторної особистості з властивим 

лише їй набором індивідуальних особливостей. Даний принцип тісно 

пов'язаний з принципом індивідуалізації та диференціації навчання, 
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реалізація якого означає, що навчальний матеріал відповідає уявленням, 

уподобанням та здібностям, здатності до самостійної роботи кожного 

студента є виключно індивідуальною і вимагає постійної уваги.  

Реалізація в освітньому процесі принципу педагогічного стимулювання 

означає, що кожна навчальна дія має стати внутрішнім надбанням 

особистості, тобто, за Л. Виготським, інтеріоризуватися у індивідуально-

психологічний простір.Результатом стимулювання має бути перехід 

зовнішньої навчальної дії студента у внутрішній план, формування 

ефективних професійно-орієнтованих поведінкових моделей та когнітивних 

схем [36]. 

Реалізація принципу діалогічного спілкування допомагає кожному 

студентові відчути себе суб’єктом педагогічної взаємодії. Це можливо тільки 

у рівноправному, партнерському і доброзичливому спілкуванні з викладачем. 

Поєднання різних наукових підходів оптимізує процес професійної 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації під час навчання у коледжах. 

Зазначимо, що визначальним завданням професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

є підготовка конкурентоспроможного спеціаліста, який відповідає сучасним 

вимогам ринку праці. Відповідно до цих завдань потрібно розробляти та 

впроваджувати новітні активні методи навчання, поєднувати різноманітні 

форми, технології, стратегії підготовки та формування готовності майбутніх 

фахівців до професійної самореалізації, зосереджувати увагу на застосуванні 

набутих умінь і навичок упродовж навчання в реальних умовах на практиці. 

Процес підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації має створити умови кожному здобувачу професії 

для переходу навчання в самонавчання, виховання в самовиховання, а 

розвитку – у творчий саморозвиток особистості. 

Здійснений аналіз загальнонаукових основ процесу формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 
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самореалізації у межах професійної підготовки дає нам підстави визначити 

такі базові положення, на яких ми будемо ґрунтуватися в подальшому 

дослідженні: 

- підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації є цілісною динамічною системою; 

- зв'язок і взаємодія між структурними компонентами процесу 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації забезпечує функціонування цілого і перехід всієї системи в 

оптимальний, більш високоорганізований, стан; 

- процес підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації є системою діалектично пов’язаних між собою 

частин, нерозривність та взаємодоповнюваність яких у процесі реалізації, 

забезпечує формування готовності до професійної самореалізації. 

Аналіз теоретико-методичних проблем процесу підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації довів 

необхідність вироблення нового підходу до організації процесу професійної 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації.  

Названі базові положення дають можливість змоделювати процес 

формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у межаж професійної підготовки.  

Вирішуючи питання формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації, основним 

завданням є моделювання процесу формування цієї готовності. Основу 

концепції дослідження складає положення щодо формування готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

на основі акмеологічного підходу.  

Модель майбутнього фахівця повинна відображати «об’єктивні 

закономірності розвитку галузі професійної діяльності, місця і ролі 

спеціаліста в ній, перелік посад і професіональних функцій, до виконання 
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яких він готується у процесі навчання в системі професійної підготовки, 

основні вимоги до змісту знань та умінь, необхідних для успішного 

виконання професійних обов’язків, а також для подальшого розвитку 

професійно важливих і особистісних якостей» [236, с. 96]. 

Д. Стеченко спільно з О. Чмир моделлю називає «еталон, стандарт, 

умовний образ будь-якого об’єкта, що застосовується як його замінник для 

дослідження властивостей, зв’язків предметів і явищ реальної дійсності» 

[233]. Моделювання вони ще називають процесом постановки модельного 

експерименту і визначають його як «дослідження за допомогою умовних 

зображень об’єктів або їх аналогів (умоглядних чи фізичних), що мають 

аналогічні істотно важливі характеристики» [233, с. 271].  

Д. Стеченко та О. Чмир визначають наступні етапи процесу 

моделювання: визначення мети, об’єкта, терміну, ключових параметрів; 

формування моделі; розробка структурної схеми та опис взаємозв’язків 

елементів цілісної системи, що формує модель; вибір методів та процедур 

моделювання [233, с. 179]. 

При створенні моделі формування готовності майбутніх фахівців до 

професійної самореалізації важливо врахувати вимоги моделі цілісного 

процесу формування досліджуваної якості, описані академіком І. Зязюном, а 

саме: цілісність, яка передбачає проектування і реалізацію всієї послідовності 

процесу моделювання (постановка цілей і задач, відбір і конструювання 

системи засобів, реалізація цієї системи, аналіз результатів); виявлення 

динаміки характеру процесу – відображення послідовної зміни етапів 

процесу, системи засобів вирішення завдань, умов ефективного досягнення 

результатів; включення процесу формування досліджуваної якості в реально 

здійснюваний педагогічний процес (на всіх етапах і в усіх ситуаціях) [83]. 

М. Чернишова в науково-методичному посібнику «Формування 

готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності» 

зазначає, що моделювання системи формування готовності майбутніх 

фахівців спрямовано на підвищення рівня доступності професійних знань, 
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умінь, навичок та мотиваційних процесів «в напрямі наявності у фахівців 

активної особистої соціально-професійної позиції, зрілості самовизначення 

раціональних шляхів і механізмів розв’язання дослідницьких завдань» [259]. 

Н. Глузман, узагальнюючи наукові напрацювання у зазначеному контексті, 

зазначає, що модель у педагогічному процесі може бути образом не тільки 

теперішньої чи минулої педагогічної реальності, а й майбутньої. У такому 

розумінні модель несе функцію прогнозування, планування, 

цілеутворювання майбутньої діяльності [46]. 

Отже, беручи до уваги наукові уявлення про модель, нами 

запропоновано модель формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. 

Модель формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації схематично зображена на рисунку 2.1. та 

розкривається нами через сукупність трьох її структурних блоків  

(теоретичного, процесуального, результативного) і являє собою чіткий 

механізм, що дозволяє злагоджено функціонувати у тісному взаємозв’язку 

усіх її складових та відповідних до них елементів, що, у свою чергу, сприяє 

досягненню результату відповідно встановленої мети даної моделі.  

Далі охарактеризуємо зазначені вище складові та їх значущість у 

контексті підготовки майбутніх техніків-технологів з технології харчування 

до професійної самореалізації. 

Теоретичний блок моделі вміщує в собі мету, методологічні підходи, 

завдання, принципи та зміст підготовки майбутніх техніків-технологів з 

технології харчування до професійної самореалізації. 

Як зазначалося вище, моделювання педагогічної системи, перш за все, 

вимагає визначення відповідної мети. Метою підготовки є формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації. 
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Рис. 2.1. Модель формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах 
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формувати систему знань, вмінь та навичок, необхідних для професійної самореалізації; 

сформувати здатність до процесів, що сприяють професійній самореалізації  

(до самопізнання, самооцінювання та самовдосконалення) 
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суб'єктної взаємодії; розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію 

акмеологічного та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; включення 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через набуття досвіду професійної 

самореалізації у позааудиторній роботі та під час навчально-виробничої практики 
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Визначення сформульованої у такому вигляді мети обумовлювалось, 

по-перше, специфікою заявленої теми дисертаційного дослідження, по-друге, 

тим, що результатом підготовки майбутніх техніків-технологів з технології 

харчування до певної діяльності (у нашому дослідженні це готовність до 

професійної самореалізації) є сформованість у них професійної готовності до 

її виконання. 

У відповідності до мети, на наш погляд, важливо також визначити 

завдання підготовки майбутніх техніків-технологів з технології харчування 

до професійної самореалізації, які полягають у наступному: а) формувати 

мотиваційно-ціннісну установку на професійну самореалізацію; б) 

формувати систему знань, вмінь та навичок, необхідних для професійної 

самореалізації; в) сформувати здатність до процесів, що сприяють 

професійній самореалізації (до самопізнання, самооцінювання та 

самовдосконалення). 

Теоретичний блок моделі вміщує в собі розробку відповідних 

принципів та методологічних підходів (контекстний, системний, особистісно-

орієнтований, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічний, рефлексивно-

діяльнісний) щодо підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

до професійної самореалізації. В ракурсі підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах 

важливими принципами навчання визначено: принцип особистісної 

орієнтації; принцип системності; принцип наступності, безперервності та 

творчості; принцип системності; принцип діалогової взаємодії; принцип 

індивідуалізацї. 

Як зазначалося вище, саме мета та завдання будь-якої педагогічної 

системи підготовки майбутніх фахівців обумовлюють її зміст. Відповідно 

встановлена мета вимагає удосконалення змісту підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, а саме: у 

впровадженні в окремі дисципліни додаткового матеріалу з питань 

готовності до професійної самореалізації; розробка навчальної дисципліни з 
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професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі; 

корекція змісту практики в контексті готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації.  

У вищій школі зміст професійної підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі відображається переважно через сукупність 

дисциплін за циклами загальноосвітньої, фундаментальної, гуманітарної та 

соціально-економічної, професійної та практичної підготовки. Кожен цикл 

підготовки відбувається за певною логікою, а саме: нормативна частина 

(дисципліни для обов’язкового вивчення) та дисципліни за вибором вищого 

навчального закладу, які, у свою чергу, передбачають також дисципліни за 

вибором студента. 

Розглянувши теоретичний блок моделі підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, перейдемо до характеристики процесуального 

блоку зазначеної моделі. 

Процесуальний блок запропонованої нами моделі підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

реалізується через ІV етапи (мотиваційно-пізнавальний, операційно-

технологічний, рефлексивний, ціннісно-коригувальний). Компонентами 

процесу підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі визначено 

когнітивно-пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, процесуально-діяльнісний 

та особистісно-рефлексивний. Для впровадження даної моделі формування 

готовності до професійної самореалізації у коледжах окреслено наступні 

педагогічні умови: формування мотивації до професійної самореалізації на 

засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розширення змісту навчального 

курикулуму через інтеграцію акмеологічного та компетентісного підходів в 

освітньому процесі коледжу; включення техніків-технологів харчової галузі в 

професію через набуття досвіду професійної самореалізації у позааудиторній 

роботі та під час навчально-виробничої практики. Визначено організаційні 

форми (навчальні (лекції, семінари, практичні заняття, консультації, 

навчально-виробнича практика) і позанавчальні (круглі столи, тренінги, 
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майстер-класи, бесіди, виставки, конференції, ярмарки, вивчення досвіду, 

тематичні зустрічі, воркшопи, самостійна робота (проекти, індивідуальні 

завдання)) та методи навчання (активні та інтерактивні (соціально-

психологічні та рольові ігри, програми життєтворчості, щоденники рефлексії 

та самовдосконалення, індивідуальні творчі та мотиваційні завдання, рішення  

проблемних ситуацій, мозковий штурм, презентації, імітаційне моделювання 

та ін.), авторські (кейс-метод, метод проектів, ділові ігри)).  

Забезпечення відповідним змістом процес підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі має відбуватись за допомогою дисциплін, 

які, по-перше, передбачені навчальним планом підготовки (використовуючи 

їх потенціал у зазначеному контексті), по-друге, додатково розробленими 

навчальними дисциплінами, які наповнені специфічним матеріалом й 

відіграють роль цілеспрямованого озброєння студентів спеціальними 

знаннями та уміннями у контексті зазначеного процесу. 

Характеризуючи результативну складову даної моделі, слід наголосити 

на важливості урахування педагогічних умов, форм та методів у процесі 

професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

вищезазначеної діяльності, які будуть детально описані у пункті 3.1 

розділу 3. 

До результативного блоку моделі входять критерії, показники та рівні 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації (високий, середній, низький). Критеріями готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

визначено: 

- гностичний (показником є якісний рівень знань базових, 

професійно-спрямованих та фахових дисциплін, а також знань про 

професійну самореалізацію та здоров'язбереження); 

- аксіологічний (показником є сформованість мотиваційно-ціннісної 

установки на професійну самореалізацію); 



119 

- технологічний (показником є сформованість системи спеціальних 

вмінь та навичок, необхідних для професійної самореалізації); 

- акмеологічний (показником є сформованість здатності до 

самопізнання, самооцінювання, самоуправління та самовдосконалення, як  

процесів, що сприяють професійній самореалізації). 

Результатом є готовність майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

до професійної самореалізації (професійні та особистісні якості, знання, 

вміння, навички, досвід). 

Використання у процесі підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації усіх вищеперелічених блоків 

(теоретичний, процесуальний та результативний) у сукупності є вкрай 

важливо, оскільки таким чином забезпечується цілісне формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації.  

У розробленій моделі формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації відображено 

професійну підготовку впродовж навчання у коледжі, з першого по третій 

курс включно, де розкрито взаємозв’язки теоретичного, процесуального та 

результативного блоків з організаційно-методичним інструментарієм 

забезпечення готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у цілісній структурі професійної підготовки.  

Виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки: для 

одержання успішного результату підготовки до професійної діяльності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах, а саме, 

сформованої готовності до професійної самореалізації, ефективним буде 

застосування як педагогічної, так і акмеологічної технологій; розроблена 

модель відображає взаємозв’язок мети підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі на засадах акмеологічного підходу, принципів, 

засобів, педагогічних умов цієї підготовки, а також компонентів, критеріїв та 

рівнів готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації. 



120 

Подальша робота буде проводитись над організацією та методикою 

впровадження даної моделі підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

 

2.2. Педагогічні умови формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах 

 

Існуючий стан наукових досліджень з питання підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації не є 

достатнім, хоча ця проблема в останні роки привертає все більшу увагу як 

зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Це пов’язано як з усвідомленням 

важливості самої професії, прагненням протиставити рівень кваліфікованої 

психологічної допомоги стихійним, ненауковим практикам, так і 

необхідністю підвищення ефективності процесу підготовки майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації. Однією із 

актуальних проблем сучасної освіти є підготовка майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації. В межах процесу 

професійного становлення у закладі вищої освіти майбутній спеціаліст 

повинен оволодіти цілою системою умінь для здійснення самовиховання, 

самоосвіти та самоорганізації. Саме тому на перший план виходить питання 

не просто підвищення рівня теоретичної професійної підготовки, а 

насамперед створення умов для практичної насиченості педагогічного 

процесу професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації. 

У дисертації Н. Антонової показано, що на етапі професійної 

підготовки важливою передумовою успішності є специфічне особистісне 

новоутворення – "позиція суб’єкта професійного учіння" (студента), що 

містить у собі як перспективний зародок, "позицію суб'єкта професійної 

діяльності" (професіонала). Встановлено, що формуванню готовності до 

професійної діяльності техніків-технологів харчової галузі суттєво сприяє 
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одночасна активізація екзо- та ендопсихічних механізмів. Підтверджено, що 

основні напрями роботи з формування готовності щодо професійної 

діяльності техніків-технологів харчової галузі мають передбачати розвиток 

психологічної та передпрофесійної зрілості майбутнього фахівця [7]. 

Система організації підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації повинна включати світоглядний, 

професійний та особистісний рівні, спрямовані як на формування 

професійної свідомості, професійної культури та професійно значущих 

особистісних якостей, так і на оволодіння відповідною системою знань, 

технологією практичної діяльності майбутнього техніка-технолога харчової 

галузі.  

Важливою складовою педагогічного процесу та всієї педагогічної 

системи професійної освіти, є певні умови, які сприяють формуванню 

майбутніх професіоналів. З огляду на це, важливим завданням професійної 

освіти є виявлення, обґрунтування та реалізація відповідних педагогічних 

умов підготовки майбутніх фахівців до професійної самореалізації. Для 

успішного вирішення даного завдання необхідно спочатку проаналізувати і 

деталізувати поняття «умова» та «педагогічні умови». 

В словнику української мови поняття «умова» має декілька тлумачень. 

Умова – це взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь; вимога, 

пропозиція, які висуваються однією з сторін, чи взаємні зобов'язання сторін, 

що домовляються про що-небудь, а також при укладанні угоди, договору; 

обставини, особливості реальної дійсності, при яких відбувається або 

здійснюється що-небудь; правила, які існують або встановлені в тій чи іншій 

галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь; 

сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь; умовляння. 

На нашу думку, найбільш точне визначення даного терміну в контексті 

педагогічного процесу, звучить так: умова – це «необхідна обставина, яка 

робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь» [15, с. 441]. 
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Н. Іполітова та Н. Стерхова, в результаті проведеного ними 

комплексного аналізу, прийшли до висновку, що поняття «умова» є 

загальнонауковим, а його сутність з точки зору педагогічної науки 

характеризується наступними положеннями: 1) умова – це сукупність 

причин, обставин, яких-небудь об’єктів; 2) дана сукупність впливає на 

розвиток, виховання та навчання людини; 3) вплив умов може прискорювати 

або гальмувати процеси розвитку, виховання і навчання, а також впливати на 

їхню динаміку та кінцеві результати. Аналізуючи поняття «умова» при 

характеристиці педагогічної системи, вони підкреслюють широке його 

використання. Н. Іполітова та Н. Стерхова узагальнили матеріали досліджень 

науковців, які займалися вивченням даного питання, та розглянули різні 

групи умов. А саме: 

- за сферою впливу: зовнішні (суспільні, виробничі, культурні, 

природно-географічні) та внутрішні (навчально-матеріальні, морально-

психологічні, естетичні); 

- за характером впливу: об’єктивні (які забезпечують 

функціонування педагогічної системи та «є однією з причин, що спонукають 

учасників освіти до адекватного вияву себе в ній») та суб’єктивні (які 

впливають на функціонування та розвиток педагогічної системи, 

«відображають потенціали суб’єктів педагогічної діяльності, рівень 

узгодженості їхніх дій, степінь особистої значимості цільових пріоритетів та 

ведучих задумів освіти для тих, хто навчається і т.д.»); 

- за специфікою об’єкта впливу: (загальні (соціальні, економічні, 

національні, географічні) та специфічні (характер морально-психологічної 

атмосфери, обладнання навчально-виховного процесу, виховні можливості 

навколишнього середовища, матеріальні можливості навчального закладу і 

його місцезнаходження та ін.) [85]. 

При визначенні напрямків розвитку педагогічної системи дослідниці 

вважають важливим врахування просторових умов існування педагогічної 

системи, тобто специфіки навчального закладу та педагогічного середовища, 
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рівня кваліфікації педагогічних кадрів, особливостей місцевих умов і т.п. 

Також підкреслюється, що в дослідженнях, пов’язаних з удосконаленням 

педагогічної системи та підвищенням ефективності освітнього процесу, з 

однієї сторони повинно враховуватись різностороннє уявлення про феномен 

«умова», з іншої – повинні використовуватись саме групи умов, які 

виділяються по якій-небудь певній ознаці, а також повинно бути чітке 

розуміння направленості виявлених умов та їхнє переконливе 

обґрунтування [85]. 

Педагогічні умови були предметом дослідження багатьох вітчизняних 

та зарубіжних дослідників. О. Яцишина виділяє три основні площини, в яких 

вони проводились: 1) сутність, зміст та теоретичний аналіз поняття 

«педагогічні умови»; 2) педагогічні умови використання окремих технологій 

у навчальному процесі; 3) педагогічні умови у підготовці фахівців різного 

профілю [251]. 

Перший аспект реалізації педагогічних умов розглядали: 

Б. Абдикаримов, О. Дурманенко, Н. Іполітова, Н. Стерхова, Н. Тверезовська. 

Над другим аспектом працювали: О. Комар (педагогічні умови формування 

готовності студентів до інтерактивного викладання), О. Базелюк (педагогічні 

умови реалізації технології поліхудожнього виховання старших підлітків), 

В. Свистун (педагогічні умови професійного навчання персоналу на 

виробництві), Н. Лісневська (педагогічні умови створення 

здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі) та ін. 

Педагогічні умови підготовки фахівців різних спеціальностей до 

професійної діяльності досліджували: для економістів – О. Прокопенко, 

О. Яковенко; для менеджерів – Л. Афанасьєва, Б. Головешко, С. Моргунова, 

Л. Служинська, Г. Чередніченко, О. Черненко; для педагогів – Т. Бабенко, 

Н. Баюрко, Т. Гуцан, Д. Ємельянова, О. Комар, О. Ліба, Н. Руденко, 

В. Фрицюк; для інженерів – О. Бондаренко, О. Дерев’янко; для психологів – 

Т. Ковалькова; для лікарів – О. Яцишина; для екологів – В. Кулько. 
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Педагогічні умови формування спеціалістів харчової галузі визначали 

такі вчені, як; І. Дрозіч, М. Желтова, Л. Козловська, Т. Лазарєва, О. Мельник 

та ін. І. Дрозіч розглядала організаційно-педагогічні умови формування 

фахової компетентності майбутніх кухарів у професійно-технічних 

навчальних закладах, М. Желтова – умови розвитку творчого потенціалу 

техніка-технолога харчової галузі, Л. Козловська – педагогічні умови 

формування готовності майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах 

курортно-оздоровчого комплексу, Т. Лазарєва – умови підготовки майбутніх 

інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності, 

О. Мельник – педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх техніків-технологів виробництва у процесі вивчення природничих 

дисциплін. 

Поняття «педагогічні умови» має багато різних визначень. О. Яцишина 

узагальнила їх та сформулювала три основні підходи до трактування 

педагогічних умов: 

1) сукупність взаємопов’язаних заходів і факторів, цілеспрямовано 

створених обставин, що впливають на педагогічний процес (Ю. Бабанський, 

С. Погребняк, М. Нудьга). Так, О. Дерев’янко визначає педагогічні умови як 

сукупність обставин, що сприяють побудові навчально-виховного процесу з 

урахуванням потреб, інтересів, можливостей особистості щодо ефективної 

професійної діяльності [62]. О. Черненко – як «сукупність об’єктивних 

можливостей, змісту, форм і методів навчання, педагогічних прийомів і 

матеріально-просторового середовища ВНЗ, що спрямовані на розв’язання 

поставлених педагогічних завдань» [258]. А Н. Іполітова та Н. Стерхова – як 

«один з компонентів педагогічної системи, що відображає сукупність 

можливостей освітнього та матеріальнопросторового середовища, які 

впливають на особистісний і процесуальний аспекти даної системи та 

забезпечують її ефективне функціонування та розвиток» [85]; 

2) структурна оболонка педагогічних технологій, моделей, завдяки 

якій реалізуються компоненти цих технологій. Наприклад, Т. Гуцан 



125 

стверджує, що педагогічні умови – це «структурна оболонка педагогічних 

технологій чи педагогічних моделей; завдяки педагогічним умовам 

реалізуються компоненти технології»; педагогічні умови повинні 

віддзеркалювати структуру готовності майбутніх фахівців до діяльності в 

умовах профільного навчання і вміщувати передбачені технологією 

формування готовності компоненти моделі або технології [58]; 

3) особливості організації педагогічного процесу, чинник управління 

ним, що визначають його результат, забезпечують шляхи й методи 

досягнення цього результату. Цей підхід використовує О. Дурманенко і 

формулює наступне означення педагогічних умов – «особливості організації 

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, що 

детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості 

студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення» [70, 278]. 

Узагальнюючи різні дослідження щодо визначення поняття 

«педагогічні умови», Н. Іполітова та Н. Стерхова виділили ряд положень, 

важливих для розуміння даної категорії: 1) умови виступають як складова 

педагогічної системи; 2) педагогічні умови відображають сукупність 

можливостей освітнього та матеріально-просторового середовища, які 

впливають позитивно чи негативно на його функціонування; 3) в структурі 

педагогічних умов присутні як внутрішні, так і зовнішні елементи; 

4) реалізація правильно обраних педагогічних умов забезпечує розвиток та 

ефективність функціонування педагогічної системи [85]. 

Спираючись на аналіз науково-педагогічних досліджень, Н. Іполітова 

та Н. Стерхова з’ясували, що з різних видів педагогічних умов, які 

забезпечують функціонування та ефективний розвиток педагогічної системи, 

найчастіше використовуються організаційно-педагогічні, психолого-

педагогічні та дидактичні умови. Під організаційно-педагогічними умовами 

дослідниці розуміють «сукупність цілеспрямовано сконструйованих 

можливостей змісту, форм, методів цілісного педагогічного процесу, які 

лежать в основі керування функціонуванням та розвитком процесуального 
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аспекту педагогічної системи» [85]. Психолого-педагогічні умови 

визначаються ними, як сукупність цілеспрямовано сконструйованих 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених можливостей освітнього та 

матеріальнопросторового середовища, які спрямовані на розвиток 

особистісного аспекту педагогічної системи. Дидактичними умовами 

вважається результат цілеспрямованого відбору, конструювання та 

застосування елементів змісту, методів та організаційних форм навчання для 

досягнення дидактичних цілей. Виявлення цих умов є одною з важливих 

задач педагогічного дослідження, розв’язання якої, зазвичай, становить 

наукову новизну та обумовлює практичну цінність дослідження. 

Л. Афанасьєва, яка досліджувала проблему формування готовності до 

професійної діяльності у майбутніх менеджерів, однією з головних 

педагогічних умов під час процесу ефективного формування готовності до 

професійної діяльності вважає усвідомлення студентами ролі професійної 

компетентності в своїй діяльності, а усвідомлення необхідності професійної 

компетентності вбачає у вихованні потреб та мотивів. Процес навчання 

залежить від наявності пізнавальної потреби. Мотивація навчання 

визначається системою навчання, організацією навчального процесу, 

психологічними особливостями суб’єкта, суб’єктивними особливостями 

викладача та специфікою навчального процесу [9]. 

Другою умовою, на думку дослідниці, є реалізація компетентнісного 

підходу до навчального процесу. Вона визначає компетентнісний підхід як 

підхід, що акцентує увагу на результатах освіти, які визначаються вагомими 

за межами системи освіти, висуває на перше місце не інформованість 

людини, а її вміння розв’язувати практичні проблеми. Ще однією 

педагогічною умовою формування даної готовності Л. Афанасьєва називає 

використання форм і методів інтерактивного навчання, для чого 

пропонується застосовувати аудіо- , відеоматеріали та комп’ютерні 

технології [9]. 
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Ми розглядаємо процес формування готовності до професійної 

самореалізації як різноаспектну діяльність, спрямовану на зміну потреб, 

коригування мотиваційно-ціннісної системи, активізацію процесів 

самопізнання, самоусвідомлення засвоєних знань, самоуправління, 

саморозвитку та самовдосконалення, розвиток творчості та формування 

вмінь і навичок, необхідних для професійної самореалізації, шляхом 

впровадження визначальних педагогічних умов для створення відповідного 

освітнього середовища. При цьому підкреслюється важливість 

максимального включення особистості в майбутню професійну діяльність. 

Проведений науково-теоретичний аналіз проблеми готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, 

результати діагностики, а також власний практичний досвід викладання у 

коледжі дозволив нам виокремити педагогічні умови, які сприятимуть 

підвищенню ефективності формування зазначеної готовності. Зауважимо, що 

найкращих результатів готовності до професійної самореалізації у 

професійній підготовці майбутніх техніків-технологів харчової галузі можна 

досягти лише в тому випадку, якщо для цього створені оптимальні 

педагогічні умови, які сприяють або протидіють прояву педагогічних 

закономірностей. 

Спираючись на вимоги сучасного ринку праці до техніків-технологів 

харчової галузі і враховуючи умови і показники їхньої підготовки у 

коледжах, у процесі дослідження ми виокремили такі педагогічні умови, які, 

на нашу думку, сприятимуть формуванню готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації.  

Першою педагогічною умовою формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації вважаємо 

формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі мотивації до 

професійної самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а саме: 

формування позитивної мотивації та підвищення інтересу до професійної 

діяльності; підсилення мотиваційних установок, спрямованих на 
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здоров’язбереження, для формування ціннісного ставлення до здоров’я 

взагалі та стійкої мотивації до здорового харчування зокрема; формування 

усвідомленої установки на професійну самореалізацію. Дана умова є 

найбільш продуктивною щодо впровадження гностичного критерію 

(мотиваційно-ціннісний компонент) готовності до професійної 

самореалізації. 

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі є створення умов для розвитку їх мотивації до 

професійної самореалізації, що передбачає перехід від аморфної однорівневої 

системи прагнень до складної, ієрархічно побудованої, від вузької тимчасової 

сфери дії спонукань до стійкого автономного мотиву самореалізації, 

перетворення окремих спроб роботи над собою до постійно тривалого 

процесу, способу мислення техніків-технологів харчової галузі. 

Професійна самореалізація базується на досить складній системі 

мотивів і зумовлене різними джерелами активності. Рушійною силою і 

провідним джерелом розвитку фахівця є потреба в самозміні й 

самовдосконаленні, що зумовлена суперечностями між мотивами власної 

професійної діяльності і метою її виконання в оновлених умовах. 

Забезпечити спрямування мотиву на мету − значить викликати дійсну 

потребу в самореалізації, продуктивність професійної самореалізації 

залежить від сили й структури професійної мотивації. 

Якщо в цій структурі внутрішні мотиви знаходяться на домінуючих 

позиціях або один із них є головним мотивом, то це забезпечує 

вмотивованість студента постійно самовдосконалюватися. Якщо ж 

провідним мотивом є лише один із зовнішніх мотивів і в структурі мотивації 

на позиціях домінуючих відсутні внутрішні мотиви, можна стверджувати про 

відсутність мотивації професійної самореалізації. Формування мотивів і 

удосконалення структури мотивації професійної діяльності – процес 

відносно складний і довготривалий, тому сформувати вмотивованість 

самовдосконалення неможливо швидко, якщо її немає у відповідній 
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структурі мотивів. Наявність мотивації є однією з важливих професійних 

якостей фахівця, яка сприяє самостійній побудові кар’єри і досягненню 

успіху в процесі відповідних змін [264]. 

У зв’язку з вищезазначеним серед форм навчання, які забезпечать 

готовність майбутніх фахівців до професійної самореалізації виокремлюємо 

аудиторні (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні, виробнича 

практика) та позааудиторні (щорічні студентські наукові конференції, 

курсові роботи, студентські наукові гуртки).  

Проте погоджуємось з тим, що такі традиційні форми роботи повинні 

набути інноваційного характеру, тому пріоритетом мають бути: лекція-

візуалізація, лекція із мультимедійним супроводом, відео-лекція, 

інтерактивна лекція, лекція-брейнстормінг, лекція-екскурсія тощо, оскільки 

зазвичай зміст традиційних лекцій є відкритим завдяки ресурсам Інтернет, 

тому лише ефективна активізація студентів та їх залучення до освітнього 

процесу, а також формування власної освітньої траєкторії сприяє засвоєнню 

викладеного матеріалу та розвитку їх пізнавальної сфери.  

До того ж завдяки технологіям змішаного та перевернутого навчання 

можна вирішити проблему з оптимізацією об’єму теоретичного матеріалу та 

відведеного часу на його засвоєння. Застосування ж елементів мобільного 

навчання, або технології «принеси свій власний пристрій» (Bring Your Own 

Device – BYOD), дозволить реалізувати принципи індивідуального підходу 

та диференціації у контексті перевірки процесу оволодіння теоретичним 

матеріалом. 

У переліку різноманітних типів семінарських занять ефективними 

вважаємо такі, як-от: семінар-дискусія, семінар-конференція, семінар-

розв’язання проблемних завдань, семінар-прес-конференція, семінар-

«мозковий штурм» тощо. У ході семінарських занять мають переважати 

групові та парні форми роботи, а також інтерактивні методи, а саме: «коло-

ідей», дискусія, «мікрофон» тощо, особливо актуальним на сьогодні є 

поєднання інтерактивних та цифрових технологій, що робить можливим 
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реалізацію принципу «вчитися завжди і скрізь» (learn all the time and every 

where). Це дозволяє, крім предметних знань, формувати важливі соціальні 

навички, наприклад, застосування сукупного інтелекту для досягнення цілей, 

вміння продуктивної праці разом з іншими, вміння міжособистісної 

комунікації тощо. Крім того, кожний член групи відчує важливість своїх 

знань та практичних навичок для загального результату роботи команди. 

Оптимізація викладання програмних дисциплін на засадах суб’єкт-

суб’єктної взаємодії надає навчальному процесу особистісної форми.  

У рамках гуманістичної парадигми освітнього процесу проголошується 

принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії у процесі професійної підготовки, під 

яким розуміється рівність позицій викладача і студентів. Ґрунтуючись на 

вище зазначеному принципі, можемо виділити основні вимоги щодо 

організації процесу професійної підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації:  

- суб’єктність як визнання за особистістю прав на унікальність, 

внутрішню свободу, активність та духовність, що базується на врахуванні 

інтересів освітнього процесу, в пріоритеті особистісно-орієнтованих 

технологій; 

- діалогічність як орієнтація на суб'єкт-суб'єктні відносини, коли 

діалог виступає ефективною формою побудови відносин між учасниками 

освітньої діяльності;  

- розвиваюча спрямованість, яка зміщує акценти зі знань, умінь, 

навичок на особистісний розвиток;  

- фундаментальність підготовки кадрів для харчової промисловості, 

яка складається з концептуально-методологічної підготовки як розробки 

власної концепції викладання предмета.  

Отже, на процес формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації, впливає якість взаємодії у 

підсистемах «викладач – студент», «викладач – студентство», «студент – 

студент», «студент – студентство», яке передбачає спілкування, 
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співробітництво, рівність позицій, емпатію через такі форми та методи як: 

лекція-бесіда (діалог з аудиторією), лекція-диспут, лекція з розгляду 

конкретних ситуацій, лекція-консультація, метод мозкового штурму, метод 

евристичних запитань, метод емпатії (особистої аналогії) та інші [160]. 

Лекція-консультація має бути побудована на роз’ясненні найбільш 

складних або важливих запитань студентів про мету, завдання та функції 

діяльності техніків-технологів харчової галузі. Організація лекцій в такий 

спосіб дозволяє формувати професійну компетентність майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, зокрема: 

- аналітичні уміння (уміння застосовувати наукові знання для 

впровадження у виробництво прогресивних технологій; вміння розробляти 

інноваційні та удосконалювати існуючі технології харчових продуктів; 

здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання виробничих задач; 

вміння здійснювати аналіз ризиків виробничого процесу; вміння самостійно 

обирати та застосовувати методи визначення якісних показників сировини, 

напівпродуктів та готової продукції; враховуючи технічні характеристики 

наявного обладнання та засобів виробництва, визначати найбільш ефективні 

види сировинних матеріалів; виходячи з виробничої програми підприємства, 

розраховувати потребу в сировині та напівфабрикатах; з урахуванням обсягу 

виробництва та нормативних витрат, розраховувати потребу в інвестиціях на 

придбання товароматеріальних ресурсів на виробництво); 

- дослідницькі уміння (на основі аналізу історичного, зарубіжного та 

національного досвіду здійснювати аналіз та систематизацію напрямків 

розвитку сучасної кулінарії; визначати якісні і кількісні показники хімічних 

речовин харчових продуктів; виявляти та обґрунтовувати шляхи зниження 

негативних факторів, які впливають на фізико-хімічні зміни, що 

відбуваються в продуктах під час кулінарної обробки; вміння створювати 

нові продукти, зокрема спеціального призначення); 

- організаційні уміння (вміння організовувати та керувати 

технологічними процесами на підприємствах харчової промисловості; 
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організовувати прийом продовольчої сировини, зберігання, пакування та 

перевезення готових виробів у відповідності до нормативних документів; 

враховуючи маркетингові підходи, організовувати випуск продукції та 

надавати послуги споживачам; виходячи з потужності виробничого 

підрозділу, забезпечувати ефективне використання кадрового потенціалу; 

використовуючи засоби реклами та різні види маркетингу, формувати попит 

на продукцію, розробляти тактику і стратегію збуту продукції в умовах 

конкурентного середовища; запроваджувати раціональні схеми організації 

робочих місць у відповідності з технологічним процесом та впроваджувати 

передовий досвід оснащення робочих місць та їх обслуговування). 

При побудові педагогічного процесу на засадах суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладач має стати співробітником студента в самозміні, 

самовихованні, самоосвіті; студент – об’єкт активної пізнавальної творчої 

діяльності в процесі спільного розв’язання навчально-виховних завдань. З 

іншого боку, необхідно забезпечити розгляд педагогічних проблем з позицій 

гуманізму, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогу з точки зору включеності їх 

у контекст цілісного освітньо-виховного процесу. 

Важливо закцентувати увагу студентів на професійних можливостях 

змісту матеріалу та під час викладання необхідно забезпечити мотиваційну 

спрямованість, проблемність і використання інноваційних методик через 

залучення студентів до активної творчої навчально-пошукової 

діяльності [133]. 

З метою активізації ресурсного потенціалу особистості та формування 

готовності до професійної самореалізації у процесі професійної підготовки 

варто використовувати систему тренінгових занять, спрямованих на 

самопізнання та саморозвиток майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Заняття можна проводити у межах лабораторних (практичних) занять з 

фахових дисциплін та на заняттях, таких як: «Тренінг самопізнання», 

«Тренінг особистісного зростання», «Тренінг професійного зростання» тощо. 
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Такі заняття передбачають використання викладачем тренінгових засобів з 

метою формування у студентів практичних навичок виробничої діяльності.  

У процесі реалізації першої педагогічної умови враховувалося, що 

необхідною важливою складовою формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації є формування 

мотивації на професійну самореалізацію на засадах суб’єкт-суб'єктної 

взаємодії. Дана умова реалізовувалася в таких формах, як: навчально-

методичний семінар для кураторів академічних груп першого курсу – бесіда 

«Чому я хочу бути техніком-технологом харчової галузі?»; профорієнтаційні 

зустрічі «У кожного свій професійний шлях»; круглий-стіл «Роль самоосвіти 

для майбутніх техніків-технологів харчової галузі у професійній 

самореалізації». Застосування цієї педагогічної умови дозволило спрямувати 

зусилля викладацького складу на цілісне вивчення в освітньому середовищі 

коледжу студентів як індивідів і суб’єктів діяльності; створити умови для 

мотивації успіху, актуалізації потреби в досягненнях і прагнення до високих 

результатів; організувати варіативний освітній простір для формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації. 

Вищезазначене дає змогу стверджувати, що суб’єкт-суб’єктні 

відносини дозволяють враховувати особливості особистості суб’єктів 

взаємодії, створюючи всі умови для самореалізації обох сторін. При цьому 

всі розбіжності вирішуються шляхом сумісних зусиль. Надання переваги 

таким відносинам має ефективний результат у процесі професійної 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі, що сприяє 

зростанню мотивації до професійної самореалізації. 

Наступною педагогічною умовоює розширення змісту навчального 

курикулуму через інтеграцію акмеологічного та компетентнісного 

підходів в освітньому процесі коледжу. 

Реалізація цієї умови у коледжах забезпечується не лише 

впровадженням окремих тем у навчально-виховний процес фахових 
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дисциплін, а й розширенням змісту завдань через різні форми і методи у 

процесі освітньої діяльності майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Вона передбачає наступне: формування ціннісної потреби у знаннях, як бази 

для подальшої професійної самореалізації; створення відповідного освітнього 

середовища для підвищення якісного рівня знань базових дисциплін та 

підкреслення їхньої значимості для професійної діяльності; створення стійкої 

мотивації до оволодіння знаннями з професійно-спрямованих, фахових 

дисциплін та до самоосвіти як найбільш ефективного шляху здобування 

нових знань протягом всього життєвого шляху; формування системи знань 

про здоров’язбереження взагалі та про здорове харчування зокрема як 

необхідної.  

Фахова підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі на 

різних курсах навчання має бути спрямована на самостійну роботу та 

пронизана ідеєю професійної самореалізації. Це уможливлює цілісне 

спрямування майбутніх фахівців на професійне зростання на різних рівнях 

складності. Система професійної підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації полягає у створенні такої 

освітньої системи, що сфокусована, по-перше, на цілеспрямовану 

систематичну роботу студентів над власною особистістю; по-друге, на 

розвиток професійно важливих й особистісно значущих якостей на різних 

рівнях фахового навчання; по-третє, на підвищення рівня здатності до 

особистісного та професійного самовдосконалення через формування знань, 

умінь і навичок. До даної умови ми віднесли: формування установки на 

потребу у самопізнанні та самокорекції особистісного рівня професійної 

самореалізації; вдосконалення вміння адекватно оцінювати себе та розвиток 

рівня самоуправління; формування ціннісної потреби у саморозвитку та 

самовдосконаленні як необхідної умови професійної самореалізації. 

Інноваційність, на відміну від традицій у підготовці майбутніх техніків-

технологів харчової галузі передбачає впровадження нових технологій, що, 

на думку європейських вчених, передбачає створення для них можливостей 
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займати активну позицію в навчальному процесі; стимулювання пошукової 

та творчої діяльності; розвиток критичного мислення та набуття власного 

професійного досвіду (І. Богданова) [16, с. 25]. Тому, ефективним видається 

застосування проблемних технологій навчання, інтерактивних, 

пояснювально-ілюстративних, контекстного навчання, ситуативного 

моделювання (кейс-метод), тренінгових, методу проектів, Інтернет-

технологій, мультимедійних технологій тощо. Вважаємо за необхідне 

зупинитись на з’ясуванні їхнього змістовного навантаження. 

Вибір вищезазначених технологій та методів, обумовлений їхньою 

спрямованістю на активізацію студента як самостійного здобувача знань і 

координаційну роль викладача у цьому процесі. Отже, як відомо, сутність 

проблемно-пошукових методів навчання полягає у створенні проблемної 

ситуації, яка дозволяє студентам, застосовуючи попередній досвід, вирішити 

необхідні завдання. У зв’язку з цим, вищезазначені методи залишаються 

провідними, зокрема, у організації лекцій. За переконанням І. Лернера, 

проблемно-пошукові методи включають методи проблемного викладу, 

частково-пошукові (евристичні) та дослідні (З. Курлянд) [119], які формують 

ініціативу та самостійність студентів. 

Застосування інтерактивних методів дозволяє не лише організувати 

взаємодію учасників освітнього процесу та діалогічне навчання, що є цінним 

у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності фахівця, 

а й підвищити цікавість та сприяти формуванню внутрішньої мотивації, що 

зумовлено перетворенням студента на активного учасника освітнього 

процесу. 

Для реалізації даної умови, пропонуємо відвідування публічних лекцій, 

конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів, воркшопів, виставок, 

що дає можливість майбутнім технікам-технологів харчової галузі, 

осмислити та зафіксувати нову й закріпити наявну інформацію, отримати 

зразок майстерного виконання професійної діяльності і, як результат – 

забезпечити розвиток власних естетичних почуття, смаку та ідеалу.  
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На семінарських (практичних) заняттях з будь-якого навчального курсу 

мають домінувати у часі дискусійні форми роботи, які стимулюватимуть 

самостійність, ініціативність, активність, рефлективність студентів-

психологів при обговоренні проблем. На третьому курсі при вивченні теми 

«Психологія становлення професійної кар’єри» у рамках факультативу 

«Психологія професійного самовдосконалення» пропонується організація 

дискусії у груповій формі стосовно психології особистості керівника (стилі 

управління, психологічні якості керівника, мотиваційна сфера особистості 

керівника, психологічні показники ефективності управлінського розвитку 

керівника, запобігання професійній управлінській деформації й регресивному 

особистісному розвитку керівника) [193]. 

Процес формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

вмінь та навичок, необхідних для професійної самореалізації, має 

розпочинатися з процесу опанування студентами програмних дисциплін. 

Дієвою складовою в цьому напрямі підготовки техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації є професійно спрямована позааудиторна 

робота. 

Студентам необхідно давати знання та формувати практичні вміння 

через самоосвіту з перших днів навчання у коледжу, які необхідні у 

майбутньому для техніків-технологів харчової галузі для професійної 

самореалізації. Це сприятиме більш глибокому засвоєнню майбутніми 

техніками-технологами харчової галузі обраної спеціальності, а не тільки 

окремих навчальних предметів. У контексті цього доцільно вже у перший 

день навчання кожному студентові в електронному або паперовому варіанті 

давати перелік дисциплін, які будуть вивчатися протягом семестру та 

приблизний графік й опис запланованих на цей період навчальних робіт, які 

виходять за рамки програм навчальних предметів.  

До кожної дисципліни (в електронному або паперовому варіанті) 

додається затверджена навчальна програма по ній. Вона має містити: 

кількість занять (лекцій, семінарів та ін.), їх теми та плани, список 
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рекомендованої літератури до них, методичні рекомендації тощо. 

Ознайомлення студентів коледжу із затвердженою навчальною програмою та 

її вивчення й засвоєння – це шлях до формування необхідних навичок 

самоосвіти для подальшого розвитку та самовдосконалення, які сприяють 

професійній самореалізації техніка-технолога харчової галузі. З метою 

підвищення ефективності навчальної діяльності студентів доцільно ввести 

спецкурс «Основи професійної самореалізації», який би розкривав сутність 

професійного самовдосконалення та був спрямований на опанування 

системою професійної самоосвіти. Його засвоєння дасть можливість 

майбутнім технікам-технологам харчової галузі навчитись планувати, 

організовувати та втілювати програму самоосвіти для формування та 

вдосконалення професійних якостей, забезпечуючи таким чином формування 

готовності до професійної самореалізації. 

Оволодіння знаннями забезпечується завдяки поглибленню змісту 

нормативних дисциплін професійної підготовки (змісту завдань самостійної 

роботи, семінарських занять, індивідуальних та колективних проектів з 

проблем професійної самореалізації (самопізнання, самоосвіти, 

самовиховання та ін.)). 

Розвиток особистісно-професійних якостей майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, насамперед, потребують включення тренінгових 

засобів навчання у структуру різних курсів. Ця форма організації навчально-

практичної діяльності дозволяє цілеспрямовано впливати на формування 

досвіду успішності. Тренінг передбачає розвиток необхідних професійно-

особистісних якостей техніків-технологів харчової галузі, професійної 

самосвідомості шляхом колективного осмислення та стратегічного 

планування елементів професійної самореалізації, навичок саморегуляції та 

самовладання засобами емоційно-вольового тренування, умінь щодо 

організаційно-управлінської діяльності [193]. 

Одним з поширених інтерактивних методів є метод ситуативного 

аналізу, більш відомого як «сasestudy». Його обґрунтували й розробили 
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англійські науковці М. Шевер, Ф. Едей і К. Єйтс. Актуальність упровадження 

кейсів у вузівську практику викладання зумовлена їх спрямованістю на 

формування у майбутніх фахівців таких важливих якостей, як аналітизм, 

критичне мислення, креативність, гнучкість у розв’язанні проблем. Цінність 

кейсу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну 

проблему, але й актуалізує певний комплекс знань, удало поєднує різні види 

діяльності, що повною мірою забезпечує реалізацію освітньої мети. При 

цьому кейс не повинен, на думку вітчизняних дослідників, «підказувати 

жодного рішення стосовно порушеної проблеми» [193]. 

Даний метод впроваджується в навчальний процес з метою формування 

у майбутніх техніків-технологів харчової галузі таких професійно значущих 

умінь: використання набутих теоретичних знань для оптимального 

вирішення практичних проблем; цілісного аналізу ситуацій, прогнозування 

шляхів їх подальшого розвитку; оцінювання ситуацій, пошуку основної 

інформації; формулювання проблемних питань; розроблення плану дій, 

визначення різноманітних підходів до розв’язання проблем; самостійного 

прийняття рішень в умовах невизначеності; конструктивної критики.  

Становлення майбутнього техніка-технолога харчової галузі, здатного 

ефективно реалізовувати свій творчий потенціал, актуалізується з позицій 

акмеологічного підходу, що постає сукупністю цілей, змістовно-операційних 

складників освітнього процесу, які дозволяють студенту досягти в 

подальшому такого професійного рівня, який залежно від накопичення 

досвіду буде постійно підвищуватися.  

Деякі вчені, зокрема відомий психофізіолог Л. Гримак, дуже тісно 

пов’язують самовдосконалення та саморозвиток з самопрограмуванням 

особистості. Самопрограмування є початковим етапом будь-якого 

самовиховного впливу і основним його методом [49]. 

Фактично саморозвиток у розвинутій формі лише і можливий на основі 

самопрограмування, тобто попередньої розробки своєї життєвої програми. 

Така життєва програма випливає з певних життєвих цілей і супроводжується 
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розробкою життєвих планів, що являють собою один із основних засобів 

реалізації життєвої програми.  

Складання програм життєтворчості – досить складний вид 

діяльності, який вимагає задіювання рефлексивних механізмів, умінь 

цілепокладання і планування.  

Провідну роль у цій методиці відіграють психологічні механізми 

самовиховання, які полягають у здійсненні в уяві поступового 

«пророщування» образу «теперішнього Я» в напрямі образу «майбутнього 

Я», в результаті чого формується часова перспектива, тобто здатність 

людини свідомо передбачати майбутнє, прогнозувати його, уявляти себе в 

майбутньому [63].  

У сучасній професійній підготовці майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі важливе місце займає метод проектів. Основними цілями є 

розвиток здібностей студента, попередження його неуспішності, формування 

навчальної мотивації й особистісних якостей. В основі методу проектів – 

індивідуалізація процесу навчання, урахування навчальних можливостей та 

особливостей студентів, поєднання індивідуальної роботи з іншими формами 

навчальної діяльності, визначення індивідуального темпу і стилю роботи. 

Цінність проектної роботи, однак, полягає не лише в кінцевому продукті, але 

й у процесі руху до кінцевого результату. Таким чином, проектна робота 

орієнтується як на процес, так і на продукт-результат, створюючи 

можливості для студентів формувати готовність до професійної 

самореалізації на різних етапах проекту. 

Додатково можуть бути розроблені допоміжні комплекти для 

самостійної роботи, тобто рекомендації для майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі, щодо самоосвіти, самовиховання та самоорганізації, щоб 

компенсувати недостатність цього вміння в окремих студентів. Завдання для 

самостійної роботи можуть мати різний характер: від індивідуальних вправ 

до групових проектів. Результати самостійної роботи можуть бути 
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представлені в різних формах (щоденники рефлексії, Інтернет-блоги, усні 

презентації і таке інше).  

Основним змістом формування знань та вмінь майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації є дисципліни 

вибіркової частини навчального плану техніків-технологів харчової галузі та 

навчальна дисципліна «Основи професійної самореалізації», яка зорієнтована 

на формування основних компонентів готовності майбутнього техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації: мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-пізнавальний, процесуально-діяльнісний та 

особистісно-рефлексивний.  

Завдання навчальної дисципліни «Основи професійної самореалізації»: 

допомога студентам з визначенням чіткої професійної орієнтації; підсилення 

мотивації до професійної діяльності; ознайомлення з сутністю професійної 

самореалізації, етапами та рівнями формування розуміння професійної 

самореалізації як необхідної умови високого рівня конкурентоспроможності, 

швидкого кар’єрного зростання та досягнення вершин майстерності; 

формування ціннісної потреби у професійній самореалізації; формування 

ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших; засвоєння 

основних принципів здорового способу життя та раціонального харчування; 

розкриття у студентів вміння виділяти професійну спрямованість базових 

навчальних дисциплін; формування переконання в необхідності високого 

рівня професійних знань, вмінь та навичок; розвиток здатності до творчості 

та креативності, формування естетичного смаку; розкриття та впровадження 

в навчання культурологічного аспекту професійної діяльності; залучення до 

активної самоосвіти; формування здатності до самопізнання, 

самооцінювання, самоуправління та самовдосконалення; формування 

необхідних навичок професійного спілкування та поведінки. 

Виконання практичних завдань та дотримання рекомендацій, 

пропонованих у рамках даної навчальної дисципліни, сприятиме розвитку 

таких умінь і навичок: визначати орієнтири та перспективи власного 
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саморозвитку; визначати цілі самоосвіти, самовиховання, самоменеджменту; 

обирати види та шляхи самовдосконалення; самопланувати та організовувати 

власну навчальну та професійну діяльність; добирати та застосовувати 

оптимальні засоби самодіагностики; застосовувати ефективні засоби 

самовпливу; здійснювати самоаналіз власних досягнень; складати самозвіт 

навчальної та професійної діяльності; здійснювати самоконтроль за 

результатами навчання; вносити корективи у роботу; виявляти 

самовимогливість та наполегливість у роботі над собою; дотримуватись 

систематичності та послідовності; рефлексувати власні зміни та досягнення. 

При викладанні навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» поєднуються такі методи навчання, як: активні, інтерактивні, 

тренінгові форми навчання (розгляд ситуацій, ігрове виконання творчих 

завдань, рольові ігри, тестування і самотестування, аналіз візуального 

матеріалу тощо) з суто лекційним теоретичним матеріалом, який 

спрямований на оволодіння майбутніми техніками-технологами харчової 

галузі базовими знаннями з основ професійної самореалізації. Таким чином, 

пропонована навчальна дисципліна виступає частиною навчально-

методичного супроводу для техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації.  

Для реалізації другої педагогічної умови нами було виокремлено 

розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію акмеологічного 

та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу, яке знайшло 

відображення у процесі вивчення дисциплін «Соціологія», «Культурологія», 

«Захист Вітчизни», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», 

«Вступ до фаху», «Основи фізіології харчування, шкільне та дитяче 

харчування», «Санітарія та гігієна», «Основи філософських знань». 

Реалізація даної педагогічної умови відбувалася в таких формах і методах, 

як: індивідуальні-творчі завдання (формування професійного іміджу), метод 

проектів (розроблення плану професійного самовдосконалення на 1, 5, 10 

років), зустрічі з провідними фахівцями, щоденники рефлексії, соціально-
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психологічні («До вершин професіоналізму») та рольові ігри («Моя перша 

робота»), інтелект-карти, розробка програм життєтворчості та ін. 

Третьою педагогічною умовою є включення майбутніх техніків-

технологів харчової галузі в професію через набуття досвіду професійної 

самореалізації у позааудиторній роботі та під час навчально-виробничої 

практики, а саме: опанування загальними і спеціальними вміннями та 

навичками, необхідними для виконання професійних завдань; здобування 

досвіду самореалізації; прищеплення навичок здорового харчування; 

формування установки на подолання стереотипів мислення і стимулювання 

творчості та ініціативності. Дана умова передбачає максимальне включення в 

майбутню професійну діяльність. 

Проблема організації позааудиторної роботи студентів у вищих 

навчальних закладах не є новою для зарубіжної та вітчизняної педагогічної 

науки. Висвітленням її сутності займалися зарубіжні вчені Д. Брукс, 

В. Кембел, П. Хілз, М. Тейлор. За результатами аналізу їх наукових праць, 

можна зробити висновок про те, що ефективність позааудиторної роботи 

тісно пов’язана із мотивацією навчання.  

Проблемам організації та аналізу системи позааудиторної роботи 

присвятили свої наукові доробки вітчизняні науковці І. Бех, О. Глузман, 

І. Зязюн, І. Підкасистий, А. Ржевська, М. Ярмаченко та ін. Все частіше 

дослідження українських педагогів спрямовані на необхідність використання 

сучасних інноваційних технологій для її організації. Зауважимо, що у 

сучасній педагогічній літературі майже не узагальнені нові підходи до 

організації і проведення позааудиторної роботи майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, а сама проблема потребує її подальшого розгляду. 

У нашому дослідження нас цікавлять два компоненти із 

запропонованої системи – самостійна навчальна робота студентів та 

підвищення професійної майстерності, які ми розглянемо далі. 

На нашу думку, самостійна навчальна робота майбутніх техніків-

технологів харчової галузі має включати в себе підготовку до аудиторних 
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занять, виконання самостійної роботи до навчальних дисциплін, написання 

реферативних повідомлень, наукових робіт. 

Під підвищенням професійної майстерності як складової системи 

позааудиторної роботи майбутніх техніків-технологів харчової галузі ми 

розуміємо цілеспрямоване удосконалення умінь професійної направленості 

(участь у студентських клубах, конференціях, участь у тренінгах, майстер-

класах, фахових фестивалях тощо). 

Нами було проаналізовано різні форми та види позааудиторної 

навчально-виховної роботи, а саме: електронне навчання, онлайн-курси, 

майстер-класи, тренінги, зустрічі з провідними фахівцями. 

Сутність електронного навчання полягає у застосуванні комп’ютера як 

засобу навчання, що дозволяє організовувати процес навчання будь-де і у 

будь-який час. Сьогодні це поняття зазвичай ототожнюють із навчанням за 

допомогою Інтернет-технологій, хмарних технологій, електронних бібліотек, 

навчально-методичних мультимедіа-матеріалів тощо. 

Мобільне навчання, так само як і електронне навчання, сприяє 

доступності, гнучкості і персоніфікації процесу навчання завдяки 

застосуванню особистих мобільних пристроїв. 

Перевернуте навчання – це форма активного навчання, що полягає у 

перенесенні теоретичного матеріалу на самостійне опанування, наприклад, за 

допомогою електронних засобів навчання і відпрацювання безпосередньо 

практичних завдань в аудиторії (S. Arnold-Garza) [279, с. 8]. Перевага такого 

навчання полягає в економії часу та формуванні практичних навичок з 

дисципліни. 

Не зважаючи на різноманітні розуміння і тлумачення змішаного 

(комбінованого) навчання, у контексті дисертаційного дослідження, 

розумітимемо його як модель, що поєднує елементи дистанційного навчання 

(e-learning, m-learning, flipped learning і т.д.) з традиційним навчанням в 

аудиторіях. 
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Інноваційна модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер» була створена і 

орієнтована на формування в учнів навичок ХХІ століття за допомогою 

спеціальних особистих комп’ютерів. Проте, на нашу думку, можна говорити 

про її трансформацію у модель «1 студент – 1 комп’ютер», що можливо не 

зважаючи на відсутність розробленого програмного забезпечення за рахунок 

функціональності пристроїв, можливості створення єдиного навчального 

середовища та головній освітній ідеї, а саме навчатись будь-де і будь-коли. 

Масові відкриті онлайн-курси (МООС) забезпечують безкоштовний 

доступ до якісних навчальних ресурсів. Незважаючи на те, що українських 

ресурсів ще дуже мало (серед найбільш відомих: «Університет онлайн», 

EdEra, Prometheus), цей напрям є одним з найперспективніших і спрямований 

на реалізацію самостійного, вмотивованого, неперервного навчання, оскільки 

слугує варіантом підвищення кваліфікації. 

З вищезазначеного очевидно, що інформатизація освіти вплинула на 

появу інноваційних форм навчання, проте не можемо заперечити 

ефективність традиційних занять. В аудиторії сьогодні перевагу мають 

міжгрупові, групові та колективні форми роботи, що зумовлено необхідністю 

спілкування, наближенням навчання майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до реальних умов та формування навичок взаємодії. 

Зростання ролі позааудиторної роботи є однією з провідних ланок 

перебудови освітнього процесу у коледжах у процесі професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі. Маючи прогнозуючу та 

взаємообумовлювальну функції в навчальній та науковій діяльності, саме 

позааудиторна робота з її раціональною організацією повинна сприяти 

розвитку особистості майбутнього техніка-технолога харчової галузі. 

Процес професійної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах здійснюється не лише на 

теоретичному рівні, але й на  тому, що він спрямований на здобуття 

практичних умінь і навичок, що реалізується в процесі проходження 
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навчально-виробничої практики і є обов’язковою складовою освітнього 

процесу коледжу. 

Ефективність виробничої практики залежить від усвідомлення кожним 

викладачем моделі особистості техніка-технолога харчової галузі як 

конкурентоспроможного фахівця.  

Сучасна педагогіка вищої школи вміщує достатньо інформації про 

особливості організації різних видів практик (навчальної та виробничої 

практик, стажування) і містить необхідні теоретичні положення, які є 

засадами для створення методичних рекомендацій і завдань для студентів на 

період практики [180]. 

Навчально-виробнича практика як форма професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі є частиною державного 

освітнього стандарту, а її проходження обов’язкове для всіх студентів, що 

навчаються в межах програми. Однак стандартом визначений не тільки 

загальний обсяг навчального часу, що відводиться на практику за весь період 

навчання, а теоретичного обґрунтування і цілісного уявлення про зміст, 

структуру цього виду навчальної діяльності поки немає. Справа у тому, що 

кінцевим результатом підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі у коледжах є відповідність випускника кваліфікаційній 

характеристиці, яка називається професіограмою.  

Охарактеризовані форми та методи навчання у коледжах, які 

спрямовані на підготовку не лише кваліфікованих, а й соціально та творчо 

активних, ініціативних, конкурентоспроможних фахівців. Також, успіх у 

майбутній професійній діяльності залежить від готовності студентів до 

професійної самореалізації у навчально-виробничій практиці. 

Всі види практик відтворюють ці етапи завдяки планомірності 

поставлених навчальних задач, а також коректуванню траєкторії їх 

виконання методистом на консультативних зустрічах, що передбачені 

програмою. Організація саме цих видів практик відтворює спіраль 

формування фахової компетентності. Рухаючись від захоплення уявленнями 
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про професію техніків-технологів харчової галузі та бажання бути потрібним 

людям до побудови відповідальних професійних взаємин, студенти 

проходять неабиякий складний шлях дорослішання. Часто, самі, потребуючи 

допомоги та наочного прикладу професійного розв’язання тих чи інших 

ситуацій особистісного розвитку, майбутні техніки-технологи харчової галузі 

звертаються за допомогою до викладачів та методистів кафедр. 

Консультативні зустрічі в структурі практик, певною мірою, є відповіддю на 

цей запит. 

Кожен із видів практики, з одного боку, являє собою автономний 

змістово-практичний модуль професійної підготовки, а з іншого, успішне 

засвоєння матеріалу кожного наступного унеможливлюється 

несформованістю умінь попереднього. Розуміння цілісності та синергетичної 

єдності процесів формування професійної готовності не дозволяє чітко 

розмежувати завдання, які мають на меті формування окремих фахових 

компетенцій, хоча й можна стверджувати, що в структурі різних видів 

практик інтенсивно відбувається опанування тими чи іншими уміннями 

[193]. 

Мета навчальної практики для студентів 2-го курсу – розширити, 

поглибити і зміцнити одержані в коледжі теоретичні знання на І-ІІ курсах, 

доповнити їх вивченням виробничої діяльності сучасних харчових 

підприємств [188]. 

Завдання практики: вивчити структуру та організацію підприємства, їх 

класифікацію; вивчити якість обслуговування, організацію та технологію 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства; ознайомитись 

з методами контролю сировини та харчових продуктів; ознайомитись з 

роботою основних та допоміжних цехів; ознайомитись з основними 

технологічними процесами і технологічним обладнанням для виробництва 

харчових продуктів; ознайомитись з вимогами техніки безпеки та охорони 

праці на підприємстві [188]. 

У результаті проходження практики студенти повинні: 
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- знати: класифікацію підприємств за типами і класами, за способом 

обслуговування, за спеціалізацією; історію підприємства; режим роботи; 

асортимент страв, які виготовляються; схему організації та технології 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства; будівельно-

компонувальні рішення; структуру підприємства та структуру вартості 

послуг; правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні норми; правила та 

технологію обслуговування в ресторанах; 

- вміти: користуватися навчальною літературою та технічною 

документацією; обслуговувати на підприємствах ресторанного господарства; 

розраховувати структури вартості послуг; здійснювати вхідний контроль 

сировини та матеріалів; коротко описувати основні технологічні операції 

[188]. 

Мета виробничої практики є закріплення та поглиблення знань та вмінь 

за фахом, придбання досвіду технологічної та організаційної діяльності 

фахівця із застосуванням отриманих знань у готельній та ресторанній 

діяльності, формування творчого підходу до розв'язання конкретних 

виробничих завдань та ситуацій у практичній діяльності за реальних 

ринкових умов [188]. 

Завдання виробничої практики: закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення профільних дисциплін; 

ознайомлення з торговельно-виробничою структурою ресторану чи 

функціональною структурою готелю; ознайомлення з основним та 

допоміжним виробництвом підприємства харчування; вивчення системи 

організації торгівельної діяльності підприємства та обслуговування 

споживачів; вивчення та аналіз асортименту продукції та виробничої 

програми підприємства; ознайомлення з організацією процесу 

обслуговування; вивчення діючої системи контролю якості; вивчення 

порядку організації технологічних процесів; ознайомлення з виконанням 

правил техніки безпеки персоналом закладу ресторанного господарства; 

ознайомлення з правилами санітарного стану та експлуатації закладу 
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ресторанного господарства; ознайомленням з порядком виконання правил 

внутрішнього розпорядку [188]. 

У результаті проходження практики студенти повинні: 

- знати: схему організації та технології обслуговування на 

підприємствах ресторанного господарства; асортимент страв, які 

виготовляються; вивчення нормативної документації; ознайомлення з 

технологічними картками на фірмові страви; структуру підприємства та 

структуру вартості послуг; правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні 

норми; правила та технологію обслуговування в ресторанах; 

- вміти: розрахувати структури вартості послуг; здійснювати вхідний 

контроль сировини та матеріалів; коротко описувати основні технологічні 

операції; виробляти кулінарну продукціїю в умовах існуючого підприємства;  

використовувати методи визначення якості сировини і кулінарної продукції 

на різних етапах технологічного процесу; відпускати та оформляти страв; 

організовувати обслуговування відвідувачів у залі [188]. 

Практика виступає як завершальний підсумок визначеного етапу в 

підготовці техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

одночасно виявляється умовою і фактором розвитку, закріпленням тих знань 

і умінь, що сформувалися в процесі освітньої підготовки, тому її важливість у 

підготовці фахівця будь-якого профілю в системі вищої освіти важко 

переоцінити. 

Практика у підготовці майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації стає ефективною тоді, коли вона здійснюється 

систематично, адже лише протягом тривалого часу студент може реально 

наблизитись до своєї професії. 

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала роботу студентів у 

позааудиторній діяльності та цілеспрямоване удосконалення умінь 

професійної направленості (вивчення передового досвіду та тематичні 

зустрічі, участь у виставках та ярмарках, круглих столах, воркшопах, 

різноманітних проектах, науково-практичних студентських конференціях 
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(всеукраїнських та міжнародних), тренінгах професійного зростання та із 

запобігання професійного та емоційного вигорання, майстер-класах: 

«Cолодощі своїми руками», «Фарбування великодніх крашанок» та ін.).  

Отже, ефективність підготовки майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації залежить від того, наскільки сучасний 

зміст підготовки, форми, методи та засоби забезпечують розвиток і 

саморозвиток особистості майбутнього техніка-технолога харчової галузі. 

Описані педагогічні умови формування готовності до професійної 

самореалізації у майбутніх фахівців харчової галузі визначалися нами так, що 

всі вони відображають певну логіку освітнього процесу і кожна наступна 

умова продовжує та підсилює попередню. Готовність до професійної 

самореалізації у студентів може бути успішно сформована за умови 

наявності у них системи знань про професійну самореалізацію та знань, 

необхідних майбутнім фахівцям власне для самої професійної самореалізації, 

що і забезпечується завдяки реалізації компонентів гностичного критерію 

готовності. Ця потреба визначила і окреслила першу, визначену нами, 

педагогічну умову – формування системи знань, необхідних для професійної 

самореалізації.  

На основі одержаних знань про професійну самореалізацію формується 

мотиваційно-ціннісна установка на неї за допомогою реалізації складових 

аксіологічного критерію готовності через другу педагогічну умову – 

формування мотиваційно-ціннісної установки на професійну самореалізацію.  

Далі важливим моментом є застосування теоретичних знань на 

практиці, що втілюється через третю педагогічну умову – формування 

системи спеціальних вмінь та навичок, необхідних для професійної 

самореалізації, яка реалізує технологічний критерій готовності до 

професійної самореалізації. В результаті реалізації всіх трьох педагогічних 

умов відбувається формування компонентів акмеологічного критерію – 

здатності до самопізнання, самооцінювання, самоуправління та 

самовдосконалення, як процесів, що сприяють професійній самореалізації. 
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Висновки до другого розділу 

 

Аналіз моделі та педагогічних умов формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації дозволив 

зробити наступні висновки. 

Специфіка професійної підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації полягає в формуванні та 

реалізації системи педагогічного супроводу, яка повинна бути педагогічно 

грамотна та логічно послідовна і має характеризуватися пролонгованістю, 

безперервністю та передбачати природній хід навчання та розвиток 

особистості. 

Узагальнення проаналізованої психолого-педагогічної літератури дало 

можливість виявити закономірності та принципи професійної підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації і 

професійну підготовку майбутніх техніків-технологів харчової галузі ми 

розглядаємо як об’єктивний, цілеспрямований процес, що підкоряється 

певним закономірностям. Це дозволяє зробити висновок, що професійна 

підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації має ґрунтуватися на контекстному, системному, особистісно-

орієнтованому, компетентнісному, акмеологічному, рефлексивно-

діяльнісному та аксіологічному наукових підходах. 

Модель формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації являє собою чіткий механізм 

взаємообумовлених елементів, що розташовані відповідно своєї логічності по 

окремих блоках моделі, серед яких: теоретичний, процесуальний та 

результативний. 

Теоретичний блок моделі вміщує в собі мету, наукові підходи, 

принципи та завдання формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. В даному блоці, 

підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі вибудовується з 
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орієнтацією на мету та, відповідно, завдання, які визначаються на основі 

попередньо встановленої мети. 

Процесуальний блок моделі розкриває такі елементи даної складової 

як: компоненти та етапи підготовки, педагогічні умови, форми та методи 

навчання, за якими здійснюється підготовка майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

Результативний блок моделі характеризується визначенням критеріїв, 

показників та рівнів готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

до професійної самореалізації. 

Оптимізація педагогічних умов формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації має 

реалізовуватися шляхом активізації певних педагогічних умов, які 

орієнтуватимуть фахову підготовку, сприятимуть виробленню умінь 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до навчальних предметів і 

процесу пізнавальної діяльності, самостійно оцінювати свою підготовленість 

до професійної самореалізації. 

Впровадження даної моделі забезпечується наступними педагогічними 

умовами: 

- формування мотивації до професійної самореалізації на засадах 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

- розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію 

акмеологічного та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; 

- включення майбутніх техніків-технологів харчової галузі в 

професію через набуття досвіду професійної самореалізації у позааудиторній 

роботі та під час навчально-виробничої практики. 

У розробленій моделі формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації відображено 

професійну підготовку впродовж навчання у вищому навчальному закладі, з 

першого по третій курс включно, де розкрито взаємозв’язки теоретичного, 

процесуального та результативного блоків з організаційно-методичним 
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інструментарієм забезпечення готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у цілісній структурі 

професійної підготовки. Ефективність підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації залежить від того, 

наскільки сучасний зміст підготовки, форми, методи та засоби забезпечують 

розвиток і саморозвиток особистості майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі. 

Отже, процес формування готовності до професійної самореалізації ми 

розглядаємо як різноаспектну діяльність, спрямовану на: зміну потреб та 

коригування мотиваційно-ціннісної системи; активізацію процесів 

самопізнання, самоусвідомлення засвоєних знань, самоуправління, 

саморозвитку та самовдосконалення; розвиток творчості та формування 

вмінь і навичок, необхідних для професійної самореалізації; процес 

формування готовності до професійної самореалізації відбувається шляхом 

впровадження визначальних педагогічних умов для створення відповідного 

освітнього середовища; визначені педагогічні умови відображають певну 

логіку навчально-виховного процесу і кожна наступна умова продовжує та 

підсилює попередню. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є 

експериментальне впроваждення визначених педагогічних умов в освітній 

процес коледжу. 

У свою чергу для нашого дослідження необхідно визначити принципи 

навчання, які є важливими саме в ракурсі підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації:  

1. Принцип особистісної орієнтації системи, яка включає такі 

обов’язкові компоненти, як аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий 

та особистісний.  

2. Принцип наступності, безперервності та творчості, який передбачає 

єдність і взаємозв’язок усіх аспектів і напрямів фахової підготовки техніків-

технологів харчової галузі, охоплення різними формами методичної роботи, 
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що забезпечує своєчасність і безперервність освіти, стимулює творчий пошук 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації.  

3. Принцип індивідуалізації процесу навчання, який забезпечується 

комплексною самодіагностикою техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації з наступними консультаціями й методичними 

рекомендаціями щодо вибору найбільш бажаних для них форм та методів 

навчання.  

4. Принцип діалогової взаємодії допомагає кожному студентові 

відчути себе суб’єктом педагогічної взаємодії. Це можливо тільки у 

рівноправному, партнерському і доброзичливому спілкуванні з викладачем. 

5. Принцип системності вимагає, щоб знання, уміння і навички 

формувались системно, в певному порядку, щоб кожний елемент 

навчального матеріалу логічно пов'язувався з іншим, а нові знання спиралися 

на засвоєні раніше і створювали фундамент для засвоєння наступних знань.  

Основні положення другого розділу дисертаційного дослідження 

висвітлені автором у публікаціях: [143; 145; 148; 149; 150; 156]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-

ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У КОЛЕДЖАХ 

 

3.1. Етапи педагогічного експерименту формування готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації у коледжах  

 

Педагогічне дослідження проводиться з метою підвищення якості 

навчального процесу. Важливим етапом педагогічного дослідження є 

організація та проведення експерименту. Педагогічний експеримент дає 

можливість глибоко вивчити проблему дослідження, всебічно перевірити 

ефективність теоретичних розробок і педагогічних новацій, розкрити 

педагогічні умови їхнього впровадження, порівняти значення різних 

чинників навчально-виховного процесу та обрати більш оптимальні. 

Підготовка майбутніх спеціалістів до професійної самореалізації є 

важливою частиною професійної підготовки студентів у коледжах. На нашу 

думку, рівень готовності до професійної самореалізації майбутніх фахівців 

буде більш високим, якщо у них з самого початку навчання розпочнеться її 

формування. Студенти, зрозумівши суть самореалізації та отримавши 

спрямування їхньої підготовки у вищих закладах освіти на професійну 

самореалізацію, будуть більш відповідально ставитись до своєї професійної 

освіти та свідомо прагнути до свого професійного саморозвитку і досягнення 

вершин у професійній діяльності. 

Експериментальні дослідження являються важливим науковим 

інструментом, які трансформують теоретичні знання в сферу практичного 

застосування. Враховуючи вищесказане, пропонуємо наступну програму 
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педагогічного експерименту стосовно формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

Під час підготовки та проведення педагогічного експерименту, ми 

керувалися такими принципами: об’єктивність та зумовленості педагогічних 

явищ; цілісність у вивченні педагогічних явищ і процесів; комплексність та 

системність. Метою педагогічного дослідження стала перевірка ефективності 

педагогічних умов формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

Педагогічний експеримент проводився наступним чином: в 

експериментальних групах (ЕГ) впроваджувалася модель формування 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації; у контрольних групах (КГ) – відбувалось традиційне 

навчання. 

Експеримент тривав протягом 2016–2019 років. Перший етап 

експерименту – констатувальний – полягав у формулюванні мети, завдань та 

основних напрямів його здійснення. На цьому етапі було здійснено наступне:  

1) виявлення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах;  

2) обґрунтування й добір відповідного організаційно-методичного 

забезпечення та психодіагностичного інструментарію у контрольних та 

експериментальних групах;  

3) проведення початкового діагностування рівня готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

На другому етапі – формувальному – здійснювалася дослідно-

експериментальна перевірка обґрунтованих педагогічних умов, апробувалася 

експериментальна модель формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації. Аналізувалися 

проміжні результати контрольних зрізів та корегувались експериментальні 

методики.  
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На третьому етапі – контрольному – аналізувались отримані 

експериментальні дані, зіставлявся аналітичний матеріал з метою та 

завданнями дослідження, з погляду їх відповідальності, підбивалися 

підсумки проведеної експериментальної роботи, виконувалася статистична 

обробка результатів експерименту, складалися таблиці даних, 

осмислювалися матеріали і висновки та здійснювався їх аналітичний виклад. 

З цією метою застосовувалися такі методи експериментального дослідження: 

анкетування, опитування, бесіди зі студентами і викладачами; 

спостереження, методи математичної статистики для підтвердження 

вірогідності отриманих результатів. 

Педагогічне експериментальне дослідження передбачало: 

1) науковий, теоретико-методологічний аналіз проблеми професійної 

самореалізації, окреслення базових характеристик дослідження; 

2) виокремлення специфіки, структури та особливостей професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі; 

3) обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації; 

4) організацію експериментально-дослідної роботи (створення 

програми експерименту, розроблення методики експерименту, попереднє 

оцінювання очікуваних результатів, констатувальний та формувальний етапи 

експерименту); 

5) проведення контрольного зрізу за наслідками експериментальної 

роботи, виявлення загальних тенденцій підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації; 

6) узагальнення даних формувального етапу експерименту для оцінки 

ефективності кінцевого результату – сформовано потребу в безперервному 

професійній самореалізації, досягненні духовної цілісності, вершин 

професіоналізму, трансценденції, суб’єктності, сформованих рівнів 

готовності до професійної самореалізації; 
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7) визначення подальших перспектив щодо формування готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації. 

Програма педагогічного експерименту дослідження включала 

впровадження та перевірку ефективності педагогічних умов формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах. Обробка й аналіз отриманих результатів, фактів, 

а також їхня інтерпретація відбувалися згідно з розробленою програмою та 

методикою. Експеримент відповідає принципу достовірності, а саме: в 

експерименті брала участь оптимальна кількість респондентів; зверталася 

увага на достовірність методик дослідження; отримані результати 

статистично оброблялися. Результати першого та другого етапів 

експерименту осмислювалися, порівнювалися, оцінювалися й на цій підставі 

доходили висновків про ефективність упровадження концептуальної моделі. 

Зазначимо, що в процесі проведення експерименту постійно зіставлялися 

отримані проміжні результати з вихідною позицією, уточнювався та 

корегувався хід дослідження. Під час проведення експерименту ми 

орієнтувалися на такі основні критерії оцінювання результативності: 

– наявність науково обґрунтованої програми реалізації експерименту 

(визначення проблеми, формулювання гіпотези, постановка мети і завдань, 

розроблення основних етапів експерименту); 

– наявність продуктів експериментальної діяльності (розроблення 

нових прийомів, методик, форм); 

– розроблення і впровадження методик відстеження процесу та 

результату експерименту. 

Враховуючи теоретичні засади дослідження та визначені нами 

педагогічні умови, що забезпечують формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, а також 

розроблення педагогічно обґрунтованої моделі формування готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, 

яка є схематичним зображенням педагогічної ситеми підготовки майбутніх 
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техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, ми 

відзначаємо, що вона відображає цілісність процесу професійної підготовки і 

взаємозумовленість її мети з цілями професійної підготовки, забезпечує 

відтворювальний характер досліджуваних процесів, а отже, можливості для 

їх експериментальної перевірки. 

Поетапна підготовка майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації – це цілісний педагогічний процес, який 

передбачає поступове ускладнення видів діяльності під час акцентування 

уваги на формування певного компоненту, забезпечує інтенсифікацію 

методів і прийомів підготовки. 

Програма формуючого експерименту умовно була розкладена 4 етапи, 

протягом яких відбувалося формування готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації: 

І етап – мотиваційно-пізнавальний. Завданням цього етапу було 

формування теоретичної та мотиваційної готовності  майбутніх  техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації, ознайомлення з 

основними поняттями проблеми. На даному етапі відбувалося ініціювати 

бажання у майбутніх техніків-технологів харчової галузі здобути необхідні 

знання та навички з метою успішної професійної самореалізації та 

формування теоретичної обізнаності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі з питань професійної самореалізації. Насамперед, ознайомлення з 

основними поняттями, що становлять підсумок психолого-педагогічних 

знань даної проблеми та з характеристикою цього феномена. Майбутні 

техніки-технологи харчової галузі опановували окремі понятття, пов’язані з 

проблемою, спеціальні терміни, що зустрічалися при вивченні цього питання, 

зіставляли раніше набуті психолого-педагогічні та професійні знання зі 

знаннями, засвоєними на курсах, працювали самостійно з літературою, яку 

викладач пропонував додатково. 

Особливостями організації вивченого матеріалу впродовж першого 

етапу є орієнтація на професійну самореалізацію майбутніх техніків-
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технологів харчової галузі, заміна традиційних семінарів практичними 

заняттями, які активізують самостійність, ініціативність і їх творчість. 

На І курсі відбувалося формування знань про виникнення і становлення 

професії техніків-технологів харчової галузі під час вивчення навчальної 

дисципліни «Вступ до фаху». З метою посилення інтересу до навчальної 

інформації застосовували передовий педагогічний досвід. Викладачі 

урізноманітнювали проведення лекцій, застосовуючи різні їх види. 

При побудові змісту процесу формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації слід 

враховувати ряд обставин, серед яких: по-перше, виявлення можливостей, 

передбачених навчальним планом дисциплін у контексті насичення їх 

додатковим матеріалом, який тим чи іншим чином сприятиме оволодінню 

студентами окремими (з вищеперелічених) знаннями та уміннями з питань 

професійної самореалізації студентів; по-друге, доповнення навчального 

плану підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі спеціально 

розробленою навчальною дисципліною, яка передбачає систематичний, 

логічно взаємозв’язаний, узагальнюючий та додатковий до раніше вивченого 

навчальний матеріал з питань формування готовності до професійної 

самореалізації. Оскільки підсилення змісту доданого навчального матеріалу 

основних та додаткових дисциплін, передбачених навчальними планами 

підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації потребує більш детального розгляду, звернемо на них увагу у 

нашому дослідження. 

В експериментальній групі викладалися додаткові теми та додатково 

вивчалися питання, які розкрито у Додатку Й. Під час викладання навчальної 

дисципліни «Вступ до фаху» на лекційних заняттях у процесі вивчення теми: 

«Місце та значення професійного самовдосконалення у професійній 

діяльності техніків-технологів харчової галузі» викладачі прагнули донести 

до студентів, по-перше, актуальність проблеми професійної самореалізації, 

по-друге, значущість розуміння феномену професійної самореалізації крізь 
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призму холістичного (цілісного) уявлення самої дефініції «самореалізація». 

Враховуючи те, що зазначені питання пропонувались студентам у формі 

лекції, найбільш вдалим у даному аспекті, на наш погляд, було викладання 

зазначеного навчального матеріалу у вигляді лекції-дискусії, у процесі якої 

студенти долучались до обговорення вищезазначених питань. 

Розкриваючи навчальний матеріал, викладачі спонукали студентів до 

активних дій, обговорення проблеми, обміну думками тощо, що в кінцевому 

результаті призводило до кращого засвоєння пропонованого матеріалу та 

відповідного усвідомлення майбутніми техніками-технологами харчової 

галузі місця і значення професійної самореалізації для особистості взагалі та 

для техніків-технологів харчової галузі зокрема. 

Прагнучи надати студентам початкові знання в контексті розуміння 

сутності поняття «професійна самореалізація» у процесі вивчення основних 

понять курсу, ми прагнули познайомити студентів з такими дефініціями, як: 

«самовдосконалення особистості», «самоосвіта», «самовиховання», 

«самоменеджмент», «самоактуалізація» (виявлення між ними близького та 

відмінного) і інші близькі за назвою та сутністю поняття. Крім того, для нас 

важливо було вже на першому курсі познайомити студентів зі змістом та 

структурою поняття «професійна самореалізація». Зазначимо, що в даному 

параграфі ми не ставили за мету робити детальний опис застосування 

загальноприйнятих форм та методів навчання, натомість, основну частину 

параграфу ми присвятимо розкриттю авторських форм, методів та прийомів 

навчання, які застосовувались у експериментальній групі поряд з 

перевіреними практикою класичними, активними та інтерактивними 

формами і методами навчання. 

З метою більш якісного засвоєння навчальної інформації, а також 

виявлення відмінностей поняття «професійне самовдосконалення» з іншими 

вищезазначеними дефініціями, у процесі лекційного заняття в 

експериментальній групі також використовувався методичний прийом, 

«Перевір викладача», який має певну схожість з лекцією із запланованими 



161 

помилками. Між тим, наявні відмінності від зазначеної вище форми навчання 

та, навіть, з нашої точки зору, певні переваги спонукали нас до застосування 

даного методичного прийому в процесі проведення лекційного заняття та 

засвоєння відповідного навчального матеріалу. Отже, схарактеризуємо даний 

методичний прийом та алгоритм дій його застосування. Так, наприкінці 

лекційного заняття (у нашому випадку наприкінці попередньо описаного 

лекційного заняття) кожен зі студентів отримував від викладача аркуш з 

невеликою кількістю записаної на ньому інформації, яка пропонуватиметься 

їм для розгляду на наступному лекційному занятті. Оскільки даний 

методичний прийом застосовувався у двох основних варіантах, стисло 

опишемо кожний із них. 

Так, відповідно першого варіанту, перед студентами ставилось 

завдання при слуханні лекції дочекатись, коли викладач дійде до того 

моменту, який був зазначений в аркуші (у кожного окремого студента 

інформація різна) і прослідкувати, щоб за змістом, а головне, суттю даного 

фрагменту лекції він не відрізнявся від того, що написано в аркуші 

(наприклад, зміст поняття «самоосвіта»). У разі, якщо такі відмінності не 

суттєві, студент мав підняти одну руку, що свідчило викладачеві про те, що 

він був уважний, але відмінностей не помітив. Якщо студент помічав 

неспівпадіння, то підіймав дві руки, що свідчило, що, по-перше, даний 

студент також був уважний, по-друге, про те, що наприкінці заняття слід 

залишити певну кількість хвилин для обговорення наявних неспівпадінь зі 

студентом або студентами, які виявили такі неспівпадіння (маємо на увазі 

між зазначеним у аркуші та тим, що сказав викладач з даного приводу) у 

залежності від того, скільки навмисних помилок було здійснено викладачем 

та, відповідно, скільки студентів їх помітили. 

Таким чином, студенти, отримавши певну підготовку з окремої частини 

лекції ще до її початку, ставали більш активними учасниками навчального 

процесу, що, у свою чергу, також забезпечувало поєднання самостійної 

роботи з аудиторною й, відповідно, сприяло на більш якісному рівні 
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засвоєнню необхідної інформації з питань загальних аспектів харчової галузі. 

Тим більше, що обговорення помилок, яке виникало наприкінці лекції, коли 

студент намагався довести помилковість викладача (зазначену в аркуші), ще 

більше привертало увагу інших студентів на важливих аспектах лекційного 

матеріалу та сприяло зацікавленості майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі відповідно проблеми, яка вивчалась. Зазначимо, що аркуші з 

помилками відповідно формулювання того чи іншого поняття роздавались 

викладачем переважно тим студентам, які були недостатньо уважними на 

попередніх заняттях, з метою посилення їх уваги та сприяння активній участі 

у подальших заняттях. 

Наступним кроком у досягненні сформульованих на початку підрозділу 

завдань першого етапу було сформувати у студентів певне уявлення про 

сутність поняття «самореалізація». Враховуючи те, що авторське поняття 

«самореалізація» має достатньо складну структуру, в експериментальній 

групі для кращого засвоєння запропонованого навчального матеріалу ми 

також використовували запропоновану нами форму навчання «лекція –

 локомоторна асоціація», відповідно якої у процесі знайомства з окремими 

структурними компонентами та змістовними складовими зазначеного 

поняття викладачем сумісно зі студентами використовувались рухові 

асоціації, які певним чином за своєю біомеханічною структурою відображали 

зміст конкретного терміну, слова, компоненту тощо. Завдання даної лекції 

полягає, по-перше, у підвищенні концентрації уваги студентів на 

найважливіших аспектах лекційного матеріалу (що сприятиме кращому 

засвоєнню та розумінню складної наукової інформації), по-друге, у 

профілактиці розумової перевтоми, яка може виникати при необхідності 

засвоєння в процесі лекції великого обсягу термінів тощо. 

Визначення завдань засновувалось на дослідженнях, які переконують у 

неможливості підтримувати високу концентрацію уваги студентів протягом 

тривалого проміжку часу (наприклад, протягом усього заняття, що складає 

одну годину та двадцять хвилин), уникаючи при цьому розумової перевтоми. 
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Саме тому, зазначений вид лекції спрямований на варіювання концентрації 

уваги студентів протягом всього часу, відведеного на заняття, підвищуючи та 

понижуючи її в залежності від складності пропонованого навчального 

матеріалу, а також важливості запам’ятовування ключових слів навчального 

матеріалу. 

Лекція – локомоторна асоціація ґрунтується на ряді досліджень та 

методів, перевірених практикою. Її науковим підґрунтям виступають метод 

запам’ятовування – мнемотехніка (метод асоціаційного запам’ятовування), 

вчення про «активний відпочинок», а також дослідження про м’язову 

пам’ять. Отже, пропонуючи запам’ятовування складної інформації за 

допомогою локомаційних (рухових) асоціацій ми, перш за все, спирались на 

перевірений практикою метод мнемотехніки. 

Отже, перейдемо до опису застосування асоціативних рухів у процесі 

лекційного заняття. Викладач, знайомлячи студентів з навчальним 

матеріалом, обирає найважливіші аспекти лекції, на яких потрібно 

зосередити особливу увагу студентів. Це можуть бути ключові слова, терміни 

тощо. Таким чином, при промові певного ключового слова викладач 

витримує паузу, яка спонукає студентів до зосередженості уваги на 

викладачеві, який, переконавшись у підвищенні уваги студентів, виконує рух 

вільною рукою, який асоціюється з ключовим словом або терміном, при 

промові якого виконуються певний рух. 

Так, при промовлянні терміну «самоактуалізація» викладач одночасно 

виконує асоціативний рух (а саме, двома руками показує піраміду, що може 

асоціюватись у студентів з найвищою потребою людини, відповідно до 

«піраміди потреб», що й характеризує зазначений термін). При цьому 

бажано, щоб викладач пояснив, чому саме цей рух виконується при промові 

конкретного терміну. Украй важливим є те, щоб кожний рух за його 

біомеханічною структурою асоціювався зі змістом конкретного терміну й 

полегшував запам’ятовування його назви та змісту. 
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Наступний вид лекції розроблявся нами при проведенні занять в 

рамках факультативу «Психологія професійного самовдосконалення» з 

метою підвищення рівня концентрації уваги студентів на важливих частинах 

навчального матеріалу стосовно професійної самореалізації, що сприяло б, у 

свою чергу, кращому його засвоєнню, а також оволодінню студентами 

конструктивними уміннями, зокрема конструктивним мисленням щодо 

структурування навчальної інформації не тільки в процесі навчання у ЗВО, 

але й поза його межами, безпосередньо в майбутній професійній діяльності 

тощо. Даний вид лекції отримав назву «Лекція – конструювання». Суть 

лекції-конструювання полягає в тому, що майбутнім технікам-технологам 

харчової галузі потрібно (за проханням викладача) не тільки конспектувати 

навчальний матеріал, що пропонується у процесі лекційного заняття, але й за 

допомогою виписаних на полях ключових слів створити певну схему, яка б 

відображала зміст лекції. Наприклад, при вивченні теми «Особливості 

професійної кар’єри особистості» пропонувався аналіз психологічних 

особливостей етапів (стадій кар’єри) та психологічних чинників, що 

впливають на розвиток кар’єри. Створення таких схем відбувається кожні 25-

30 хв. після того, як викладач підсумував конкретне питання, якому 

приділялась увага відповідно до заздалегідь окресленого плану лекції. Після 

цього студентам пропонується 3-5 хв. на схематичне зображення ключових 

слів. При цьому викладач має наголосити на тому, щоб не тільки ключові 

слова було розподілено у схематичному вигляді, але й робилось це таким 

чином, щоб за допомогою схеми студент розподілив, яке саме ключове слово 

є найголовнішим й відповідно підпорядковані йому інші. 

На заняттях важливо використовувати лекції-диспути, які полягають у 

вільному обміні думками між лектором та аудиторією в інтервалах між 

логічними поділами матеріалу. 

Під час лекцій-диспутів важливо заохочувати студентів до опанування 

мистецтвом ведення дискусії, в нагоді стає використання прес-методу (захист 

власної позиції). На першому курсі при вивчені дисципліни «Вступ до фаху» 
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пропонуємо використовувати лекцію-диспут при розгляді теми «Місце та 

значення професійної самореалізації у професійній діяльності техніків-

технологів харчової галузі», на другому курсі у рамках факультативу 

«Психологія професійного самовдосконалення» при розкритті теми 

«Соціально-психологічні механізми формування особистості», на третьому 

курсі при вивченні навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» у рамках теми «Особистісно-професійне самовиховання» та 

ін. 

Лекції-диспути мають етапи, які важливо використовувати студентам 

під час виступів: позиція – «Я вважаю, що …» (сутність, в чому полягає 

думка); обґрунтування – «Тому, що…» (пояснення, чому саме так вважаю; 

аргументація); приклад – «Так, наприклад…» (забарвлення відповіді); 

висновок – «Отже, …» (узагальнення вище зазначеного, логічне завершення). 

Лекція з розгляду конкретних ситуацій подібна до лекції-диспуту, 

однак на обговорення викладачами пропонується не певна проблема, а 

конкретна актуальна ситуація [193]. Цей вид лекції доцільно застосовувати, 

наприклад, на другому курсі у процесі вивчення дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» при розгляді теми «Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки», 

на третьому курсі при розгляді теми «Самоорганізація майбутніх техніків-

технологів харчової галузі під час навчання у ЗВО» навчальної дисципліни 

«Основи професійної самореалізації». 

Зміст навчальної дисципліни «Основи професійної самореалізації» 

базувався на показниках та критеріях готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації, а отже був 

спрямований не лише на формування необхідних теоретичних знань, а й 

слугував своєрідною мотивацією для пошуку ефективних методів, 

принципів, засобів навчання, а також створення авторських технологій 

навчання у майбутньому. Лекційні заняття мали інтерактивний та 

проблемний характер, а також спирались на особистий досвід студентів. 
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Провідними методами навчання студентів експериментальної групи 

були проблемно-пошукові, інтерактивні, тренінгові, дистанційні, проектні, 

мультимедійні технології тощо. Вибір методів обумовлюється їх проблемним 

характером, творчим підходом до вирішення поставлених завдань, активною 

позицією учасників освітнього процесу, а також створенням умов для 

навчання наближених до реальної дійсності та майбутньої професійної 

діяльності. На відміну від респондентів експериментальної групи, учасники 

контрольної групи навчались за допомогою традиційних лекцій, 

семінарських занять, консультацій та самостійної роботи, які передбачали 

більш репродуктивний характер та застосування таких методів, як-от: 

пояснення, розповідь, бесіда. 

Також, студентам пропонувалося використовувати інтелект-карти 

(англ. mind maps) або асоціативні карти – метод структуризації концепцій з 

використанням графічного запису у вигляді діаграми. Діаграма зв'язків 

реалізується у вигляді дерева схеми, на якій зображені слова, ідеї, завдання 

або інші поняття, пов'язані гілками, що відходять від центрального поняття 

або ідеї. Даний метод є одним з інструментів управління особистими 

знаннями, для якого достатньо олівця й паперу, що у майбутньому 

знадобиться для професійного самовдосконалення майбутньому техніку-

технологу харчової галузі. 

Наприкінці заняття, або в домашніх умовах, (у залежності від того, 

наскільки викладачем було розкрито тему), студенти мають побудувати з 

раніше створених схем загальну схему, яка від початку до кінця відображала 

б зміст лекції. Таким чином, спроба студентів схематично зобразити 

навчальний матеріал за допомогою ключових слів, по-перше, сприяє 

кращому засвоюванню пропонованого навчального матеріалу, по-друге, 

складання ключових слів у вигляді схеми дозволяє студентові 

систематизувати навчальний матеріал, звертати увагу на найголовніші 

аспекти теми, що вивчається, нарешті, по-третє, враховуючи зміст та 

особливості пропонованого матеріалу, допомагає оволодіти майбутнім 
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технікам-технологам харчової галузі конструктивними уміннями у контексті 

формування готовності до професійної самореалізації. 

Метод роботи з книгою у процесі навчання – студенти обирали книги, 

завчасно підготовлені викладачем, які спрямовують на професійне 

самовдосконалення та розвивають професійні якості майбутніх техніків-

технологів харчової галузі (автентичність, відкритість власному досвіду, 

соціальний досвід, розвиток самопізнання, сила особистості та ідентичність, 

толерантність до невизначеності, прийняття особистої відповідальності, 

постановка реалістичних цілей). 

Використання в комплексі таких методів навчання, як робота з книгою, 

прес-метод та навчальна дискусія дозволяють розширювати знання 

студентів, створювати умови для глибокого осмислення навчального 

матеріалу, закріплювати його, підвищувати загальний культурний рівень 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Важливим чинником спонукання до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі є його пропаганда засобами 

текстової продукції: спеціальні статті у фахових та науково-популярних 

журналах, наприклад, «Проблеми харчування», «Інженерія переробних і 

харчових виробництв», «Колесо життя» та ін.; сайти для навчання онлайн, 

блоги провідних фахівців, які спрямовують на самопізнання, саморозвиток та 

самореалізацію майбутніх техніків-технологів харчової галузі; активна 

участь у віртуальних спільнотах, які виникають і функціонують в 

електронному просторі (перш за все, за допомогою мережі Інтернет) з метою 

сприяння вирішенню професійних завдань, наприклад, у соціальних мережах 

Instagram та Facebook майбутні техніки-технологи харчової галузі стають 

активними дописувачами та учасниками. Самоосвіта через фахову літературу 

та професійні спільноти викликають подальший інтерес до науково-дослідної 

роботи та навчання і відповідно сприяє виробленню мотивів і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; сприяє формуванню всебічно розвинутої 
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особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві 

проблеми. 

ІІ етап – операційно-технологічний. На цьому етапі основними 

завданнями було формування процесуально-діяльносної готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

у процесі навчально-пізнавальної (лекції, семінарські, практичні занняття) та 

навчально-практичної діяльності (навчально-виробнича практика). 

Відбувалось збагачення знань та вмінь майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі, необхідних для формування готовності до їхньої професійної 

самореалізації. Важливу роль при цьому відігравало розв’язання завдань, які 

попереджали виникнення труднощів під час роботи та формували інтерес до 

професійної діяльності під час навчально-виробничої практики. 

Формування професійних вмінь та навичок досягається шляхом 

послідовного розгортання різних видів практик. 

Не менш значний ефект мали тренінги та рольові ігри, що передбачали 

наявність різноманітних ролей, самостійності в ігровій поведінці, створення 

певного тренінгового або ігрового простору. 

Доцільним є розроблення комплексу індивідуально-творчих завдань 

для дисципліни «Культурологія», де студентам пропонується виконати 

індивідуально-творче завдання з формування професійного ідеалу на 

прикладі видатних представників науки. Дане завдання має на меті 

активізацію та використання здобутих знань під час навчання для 

професійної самореалізації на основі акмеологічного підходу. 

Під час проведення практичних занять «Профорієнтація та 

профвідбір», застосовується метод соціально-психологічної гри, в якій 

поєднуються елементи навчальної та ділової гри. Ділова гра «Моя перша 

робота» - це моделювання ситуацій, що виникають при прийомі на роботу. 

Цілі гри полягають у наступному: ознайомленні студентів з 

елементами процесу відбору персоналу; необхідності чіткого і точного опису 

робочого місця для адекватного визначення необхідних характеристик 
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співробітника; визначенні необхідних характеристик кандидата, враховуючи 

опис робочого місця; навчанні проводити відбіркову співбесіду; формуванні 

уявлення про необхідні етапи процесу прийому на роботу. 

Також ми використовували у процесі формувального експерименту 

соціально-психологічні ігри – в навчальному процесі курсу «Тренінг 

особистісного зростання» проводилась авторська соціально-психологічна гра 

«До вершин професіоналізму». 

На даному етапі майбутні техніки-технологи харчової галузі 

опановували навички проектування власної стратегії розвитку та технології 

продуктивного використання часу, а також навчались застосовувати інші 

ефективні технології і прийоми професійного самовдосконалення. 

Головним результатом другого етапу є набуття вмінь ставити мету, 

підбирати методи та прийоми для організації власної професійної 

самореалізації. 

ІІІ етап – рефлексивний. Майбутні техніки-технологи харчової галузі 

вже оволоділи певним рівнем теоретичних знань та практичних умінь про 

специфіку процесу професійної самореалізації, а також одержали деякий 

досвід власної діяльності під час навчально-виробничої практики. На цьому 

етапі відбувається аналіз набутого на попередніх етапах професійної 

підготовки пізнавального та практичного досвіду щодо професійної 

самореалізації. Як і на попередньому етапі ефективними виявилися методи 

роботи в малих групах, моделювання ситуацій (кейс-методи), що 

стимулюють рефлексивну активність, «мозковий штурм», що передбачає 

виявлення ідей для обговорення в дискусії. 

Контекстне навчання (сontext-based (contextualized) learning) 

орієнтоване на подолання таких педагогічних проблем у підготовці фахівців, 

як-от: відсутність професійної мотивації, формальність знань, нездатність їх 

застосування у практичній діяльності, тривала адаптація до професійної 

діяльності (В. Желанова) [75]. У межах такого навчання розв’язується 

протиріччя між змістом, формами, умовами пізнавальної діяльності студентів 
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та їх майбутньою професійною діяльністю [75]. Таким чином, контекстне 

навчання полягає у взаємопроникненні навчальної та професійної діяльності 

за рахунок вирішення конкретних завдань та шляхом відтворення реальних 

професійних ситуацій (С. Скворцова) [186]. 

Ситуативне моделювання (кейс-метод), поряд із застосуванням методу 

проектів, ділових ігор, квестів (веб-квестів, блог-квестів), вікторин, тренінгів 

(спід-тренінгів) та мультимедійних технологій дозволяє створити умови, 

наближені до реальної професійної діяльності фахівця і шляхом вирішення 

поставлених завдань у процесі навчальних ігор змоделювати ситуації, які 

змусять студентів самостійно здобувати знання. 

Особливої актуальності та ефективності набувають вищезазначені 

методи із поєднанням Інтернет та мультимедійних технологій, які сприяють 

розширенню освітнього простору, дозволяють реалізовувати елементи 

дистанційного навчання, а також дозволяють забезпечити пізнавальні 

інтереси сучасних студентів. 

Метод ситуативного аналізу ми використовували під час проведення 

«Тренінгу професійного зростання», де було передбачено декілька тем, 

пов’язаних з використанням методів, прийомів і форм організації самостійної 

роботи в системі навчання у коледжі. Було заплановано розгляд кейсу «Чи 

важливий професійний імідж для техніків-технологів харчової галузі?». 

На першому занятті викладач роздає матеріали кейсу, визначає 

завдання за ними, проводить інші організаційні заходи. Заняття 

розпочинається з актуалізації набутих знань, з’ясування центральної 

проблеми, яку необхідно розв’язати. Слухачам, поділеним на міні-групи, 

пропонується проаналізувати різні варіанти вирішення кейсу. Кожна група 

обирає «спікера», який на етапі презентації рішень висловлює загальну 

думку. Під час дискусії слухачі наводять власні аргументи та 

контраргументи, обмінюються запитаннями, відповідають на них, 

виробляють спільний варіант рішення проблемної ситуації. На етапі 

підведення підсумків викладач інформує про вирішення проблеми в 
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реальному житті або обґрунтовує власну версію. Оприлюднюючи ліпші 

результати, він оцінює роботу кожної групи й усіх учасників. 

Ефективність застосування кейс-методу залежить від дотримання 

відповідних психолого-педагогічних умов організації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх техніків-технологів харчової галузі, зокрема 

забезпечення достатньо високої складності пізнавальних проблем, які 

потрібно вирішувати під час розгляду кейсів; розроблення викладачем 

системи запитань і завдань, які спонукають до пошуку; створення в аудиторії 

атмосфери психологічного комфорту, яка має сприяти вільному 

висловлюванню думок; відведення спеціального часу на осмислення способів 

вирішення проблем. 

Сучасна педагогічна наука вважає, що якщо людина не рефлексує, вона 

не виконує ролі суб'єкта освітнього процесу. В даному випадку не можна 

говорити про особистісно-орієнтоване навчання. Проблема, з якою 

доводиться стикатися при введенні елементів рефлексії в традиційний 

навчальний процес, полягає в тому, що студенти часто не відчувають 

потреби усвідомити свій розвиток або збільшення, що не виявляють причин 

своїх результатів або проблем, не можуть сказати, що саме відбувається в 

їхній діяльності [132]. 

Засобом особистого пізнання для студентів служить розроблений нами 

щоденник рефлексії, який використовувався у позанавчальній діяльності. 

Роботу зі щоденником рефлексії необхідно здійснювати поступово, поетапно, 

підтримуючи інтерес до введеної і майбутньої інформації, що міститься в 

щоденнику, щоб уникнути інформаційного перевантаження студентів. 

Систематична робота зі щоденником рефлексії розрахована на один 

«триместр» – три місяці. Для регулярної роботи протягом усього навчального 

року, а це три «триместри» (дев'ять навчальних місяців - з вересня по 

травень), знадобиться три таких щоденника. 

На першому етапі студент «знайомиться» сам із собою – фаза 

самопізнання. Для цього призначена перша сторінка щоденника рефлексії 
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«Візитна картка студента». Перше пропоноване завдання: написати власний 

«Словесний портрет» з метою сприйняття та усвідомлення того, як студент 

виглядає. Наступним завданням потрібно зобразити автопортрет і 

проаналізувати його за допомогою методики «Малюнок людини». Потім 

заповнити розділи «Моє здоров'я» та «Мій настрій». Після чого необхідно 

відповісти на слідуючі запитання «Кращі риси мого характеру», «Що я хотів 

би в собі змінити?», «Що для цього потрібно?», «Хто є для мене прикладом в 

житті?», «Що мені подобається в вузі?», «Що хотів би змінити в житті, в 

вузі?». Мета даних питань – пізнати свій внутрішній світ. Найбільш складні 

блоки питань, спрямованих на самопізнання «Запитання до себе», де 

майбутні техніки-технологи харчової галузі вчаться ставити питання самому 

собі, знаходити й отримувати відповіді. 

Після знайомства з відповідями студентів є можливість зануритися в 

коло актуальних особистісних якостей і проблем, що хвилюють майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі, краще зрозуміти особистісні якості, 

пізнавальні та професійні інтереси. 

Другий етап формує необхідні для професійної самореалізації 

майбутніх фахівців харчової галузі вміння: прогностичні, проективні, 

рефлексивні, самооцінюючі. Для досягнення цієї цілі використовуються 

наступні сторінки: «Мої навчальні досягнення. Передбачення»; «Мої 

навчальні досягнення. Підсумок»; «Рефлексія-аналіз передбачення та 

підсумку»; «Самооцінка досягнень з навчальних дисциплін»; «Інтереси»; 

«Мої плани!». 

В завершенні даного етапу потрібно провести самооцінку проведеної 

роботи. Студент сам визначає як це зробити: чи оцінити в цілому, звернувши 

увагу на недоліки, чи акцентуватись на успішних моментах в роботі, чи 

виставити оцінку і дати обгрунтовані коментарі. 

На третьому етапі відбувається поглиблення, розвиток рефлексивних 

умінь – самоаналізу і самооцінки. Для виконання даного завдання 

передбачено роботу з такими сторінками: «Рефлексивний аналіз заняття 
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(схема)», «Підсумки за тиждень», «Самоаналіз досягнень», «Підсумки 

самопланування». 

В результаті застосування даного щоденника через реалізацію 

акмеологічного підходу ми отримуємо акмеологічну та рефлексивну 

спрямованість особистості, яка містить професійне цілепокладання 

(усвідомлення і вибір власних цілей психологічної діяльності та 

професійного самовдосконалення), професійну мотивацію (інтерес до 

процесу, змісту і результату психологічної діяльності), прагнення до 

професійного успіху, до саморозвитку, схильність і здатність до рефлексії. 

Застосування рефлексивного щоденника сприяє досягненню 

особистісного і професійного успіху майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі. 

Актуалізація рефлексивних здібностей майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі відбувалася на тренінгах спілкування та самопізнання, 

тренінгах особистісного та професійного зростання, де невимушена 

організація партнерських взаємин, сприяла включенню в емоційно 

привабливі рольові позиції, розробленню варіантів розвитку подій, 

обговоренню результатів. Зміна тренінгової та нетренінгової поведінки 

закріплювала здатність до рефлексії. 

IV етап – ціннісно-коригувальний. Завершальний етап навчання у 

коледжі, де значна роль відводилася фаховій професійній підготовці та 

навчально-виробничій практиці, оскільки студенти заглиблюються в умови 

професійної діяльності. Формування у майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі готовності до професійної самореалізації передбачає 

застосування отриманих ними знань на практиці. 

Ще одним важливим етапом професійно-педагогічної підготовки та 

аспектом, який потребує оптимізації у зв’язку з проблематикою дослідження 

є організація педагогічної практики. Це зумовлено тим, що саме під час 

проходження педагогічної практики майбутні техніки-технологи харчової 
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галузі набувають досвіду, що сприяє не лише поглибленню отриманих 

теоретичних знань, а й подальшому розвитку їхньої фахової компетентності. 

Сьогодні серед актуальних питань, що потребують вирішення у цьому 

контексті є тривалість практики, селекція баз для проходження практики, а 

також створення довготривалих зв’язків між коледжами та базами практик. 

Це дозволить реалізувати один з провідних педагогічних принципів, а саме – 

зв’язок теорії з практикою. 

Доцільним у професійній підготовці виявився метод проектів, який 

застосовувався з метою розвитку пізнавальної активності та комунікативних 

умінь майбутніх техніків-технологів харчової галузі. У ході формувального 

експерименту на основі вивчення сучасних педагогічних та психологічних 

теорій життєтворчості використовувалася методика створення програми 

життєтворчості, яка виконувалась студентами у вигляді розробки проектів 

власного майбутнього у рамках «Тренінгу професійного зростання» та у 

позанавчальній роботі. Складання програм життєтворчості вимагає 

задіювання рефлексивних механізмів, умінь цілепокладання і планування. 

Провідну роль у цій методиці відіграють психологічні механізми 

самовиховання, які полягають у здійсненні в уяві поступового 

―пророщування‖ образу ―теперішнього Я‖ в напрямі образу ―майбутнього Я‖, 

в результаті чого формується часова перспектива, тобто здатність людини 

свідомо передбачати майбутнє, прогнозувати його, уявляти себе в 

майбутньому. У Додатку І представлено інструкцію складання програми 

життєтворчості. 

У процесі створення студентами проектів майбутнього ми 

переслідували три основні мети: сприяти засвоєнню студентами сутності 

понять: життєва програма, стратегія життя, життєва позиція; сформувати 

уміння складання програм життєтворчості та планів самовиховання; 

забезпечити набуття студентами суб’єктного досвіду самовиховної 

діяльності. 
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Таким чином, опановуючи методи самовиховання, студенти 

знайомились зі створенням особистісно-професійного автопортрету та 

програми життєтворчості, а також працювали зі щоденником рефлексії. 

Для майбутніх техніків-технологів харчової галузі під час навчання у 

коледжі ми використовувавали такі типи проектів: текстові проекти, 

проведення досліджень, створення рекламної продукції; проекти 

просвітницького психологічного характеру, які включають листування, обмін 

електронними повідомленнями між студентами і потенційними 

роботодавцями, або ж між студентськими групами з різних навчальних 

закладів. 

Ефективність такого типу проектів може бути далі підвищена, якщо 

проект базується на мережі Інтернет, яка пропонує такі інструменти: 

електронна пошта, веблоггінг (або ―блоггінг‖ – інструмент, що дозволяє 

публікувати інформацію та надавати негайний доступ до неї своїм колегам 

або ж усій мережі), онлайнові дискусії й чати, Skype, додатки Gmail. 

Під час навчально-виробничої практики майбутні техніки-технологи 

харчової галузі застосовували різні види фахової діяльності. 

Отже, виокремлення основних етапів формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації сприяє не 

лише позитивному оновленню навчально-виховного процесу коледжу, а й 

удосконалення професійної підготовки техніків-технологів харчової галузі 

загалом. 

Суттєвою складовою професійної підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації було розроблення 

програми і викладання навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації», що розрахований на 3 кредити ECTS (90 годин). 

Методологія створення та впровадження даної дисципліни зорієнтована на 

формування основних компонентів готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації: мотиваційно-ціннісний, 
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когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-процесуальний та особистісно-

рефлексивний. 

В основу розроблененої навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» покладена проблема удосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації, яка на сьогодні досить є актуальною в нашій 

країні. Дана дисципліна займає провідне місце у системі фахової та 

компетентісної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі під 

час навчання у коледжах [79]. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» укладено з урахуванням стадій формування особистості 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в процесі фахового 

становлення. Пропонованими темами курсу є: «Поняття самореалізація», 

«Види та шляхи професійної самореалізації», «Особистісно-професійне 

самовиховання», «Самоорганізація майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі під час навчання у ЗВО», «Ідеал фахівця техніка-технолога з 

навчальної діяльності студента», «Шляхи ефективної організації процесу 

професійного самовдосконалення техніків-технологів харчової галузі», 

«Методи, прийоми та засоби самовдосконалення». Теоретичний матеріал 

навчальної дисципліни доповнено тезами, викладеними у формі відповідей та 

правил, які стануть методичними настановами для майбутніх техніків-

технологів харчової галузі. 

Програма даної навчальної дисципліни містить два модулі, а зміст 

навчальної дисципліни відповідно до мети та завдань охоплює сім тем, які 

розкривають поняття готовності до професійної самореалізації та 

особливості формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації, а також складові компоненти 

професійної самореалізації, такі як: особистісно-професійне самовиховання 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі, самоосвіта професійної 
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діяльності техніків-технологів харчової галузі та самоорганізація майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі під час навчання у коледжі. 

Дана програма навчальної дисципліни розроблена нами для реалізації 

авторського бачення формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у процесі навчання у коледжах. 

Програма навчальної дисципліни визначає тільки загальну спрямованість 

викладання даної дисципліни та обов'язковий обсяг знань, якими повинні 

оволодіти майбутні техніки-технологи харчової галузі. Викладачі мають 

можливість працювати з програмою творчо, вносити корективи в її зміст, 

розробляти індивідуальні завдання, але вся робота мусить бути спрямована 

на підготовку висококваліфікованого та компетентного техніка-технолога 

харчової галузі, що має необхідні теоретичні знання і вміє застосовувати їх 

на практиці. 

Зміст практичних занять навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» складають різноманітні завдання творчого характеру, а також 

тести і опитувальники для самодіагностики. Під час виконання завдань для 

самостійної (індивідуальної) роботи передбачається складання програм 

професійного самовдосконалення, які розроблятимуть студенти після 

проведення самообстеження. У цьому виді роботи майбутні фахівці зможуть 

виявляти індивідуальний творчий підхід до вибору цілей, напрямків, 

тривалості етапів розвитку та вдосконалення своїх професійних якостей. 

Найбільш оригінальні програми можуть бути презентовані на практичних 

заняттях. Список пропонованих навчально-методичних матеріалів до 

навчальної дисципліни допоможе студентам на шляху здійснення самозмін 

орієнтуватися у відповідній літературі, розширить уявлення про можливості 

вдосконалення своїх особистісних та професійних якостей. Запровадження 

схарактеризованої навчальної дисципліни поглибить знання майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі про перспективи особистісного та 

професійного розвитку людини; розширить коло умінь формулювання цілей, 

окреслення можливостей та пошуку шляхів розвитку фахівця упродовж 
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життя та професійної діяльності, навичок систематичної цілеспрямованої 

роботи над власним професійним самовдосконаленням. Загалом, у процесі 

фахової підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі доцільно 

застосовувати систему педагогічних умов професійної самореалізації. 

Окрім зазначеної навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» така система має втілюватися у комплексі навчально-

виховних заходів та в інших формах роботи зі студентами: проведення 

систематичних опитувань і анкетувань серед студентів з метою вивчення 

мотивації до здійснення професійних самозмін; визначення рівнів розвитку 

сформованих знань, умінь і навичок професійного самовдосконалення; з 

метою самоаналізу студентами результатів власної діяльності; проведення 

настановчих, кураторських годин, на яких обговорюються загальні питання 

про мету та роль професійної самореалізації, його сутність, види, форми, 

етапи здійснення тощо; у ході лекційних занять з фахових дисциплін 

порушуються проблеми професійного становлення майбутніх техніків-

технологів харчової галузі та важливості постійного вдосконалення їх 

професійних якостей, розглядаються методи, прийоми самоосвіти і 

самовиховання, засоби самоорганізації, самопланування навчальної 

діяльності; у процесі розгляду теоретичних питань на семінарських заняттях 

студенти залучаються до обговорення проблем щодо доцільності професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі, самоаналізу 

власної діяльності, пошуку оптимальних шляхів та засобів роботи над собою; 

на лабораторних заняттях студентам пропонуються види роботи, виконання 

яких сприяють розвитку та вдосконаленню умінь здійснювати 

самодіагностику, самоаналіз та самооцінку; на практичних заняттях 

застосовуються різні види роботи, які спонукають студентів до самопізнання 

та самоаналізу, розвивають вміння й навички самодіагностики та 

самокорекції; вивчення у межах фахових дисциплін тем навчальної 

дисципліни «Основи професійної самореалізації», зміст якої спрямований на 

реалізацію окреслених педагогічних умов; використання студентами 
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розробленого навчально-методичного забезпечення до навчальної 

дисципліни – посібника «Педагогічні засади формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів з технології 

харчування у коледжах», який містить необхідні теоретичні положення та 

практичні рекомендації. Таким чином, під час формування готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

у коледжах, мають бути створені потреби і можливості для особистісного і 

професійного вдосконалення та самовдосконалення. Для забезпечення даного 

процесу мають бути відповідно організовані педагогічні умови, форми та 

методи організації навчально-виховного процесу, послідовне здійснення яких 

призводить до формування готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. 

Продовження оволодіння студентами базовими знаннями в контексті 

змісту професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі відбувалось при вивченні навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» за рахунок використання на практичних заняттях 

загальновідомого методу навчання «Термінологічне доміно». Відповідно 

алгоритму застосування даного методу навчання в його класичному вигляді 

студенти мають об’єднатись у команди по чотири учасники, після чого 

скласти картки з поняттями та визначеннями, наприклад, у лівій частині 

поняття, у правій – їх визначення [239]. 

У нашому випадку, враховуючи складність та багатоаспектність 

запропонованого авторського поняття «професійна самореалізація» та 

відповідно його структури, даний метод застосовувався дещо в іншому 

вигляді. Так, після розподілу студентів на команди кожному учаснику від 

команди пропонувалось на дошці (якщо заняття відбувалось у звичайній 

аудиторії) або за допомогою комп’ютера (якщо заняття відбувалось у 

аудиторії з комп’ютерним обладнанням) правильно розташувати усі 

компоненти та змістовні складові професійної самореалізації, які 

пропонуються майбутнім технікам-технологам харчової галузі у хаотичному 
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вигляді, тобто перемішаними, з суттєво порушеною при цьому структурою 

самого поняття. Слід зауважити, що застосування зазначеного методу 

вимагає від викладача відповідної підготовленості (тобто написання на 

окремих аркушах назв компонентів та змістовних складових професійної 

самореалізації або в електронному варіанті із заздалегідь перемішаними 

складовими поняття). Відповідно поставленого перед студентами завдання 

окремі з представників групи складали по одному структурному компоненту 

поняття, до якого входять його змістовні складові та їх наповнення. 

Протягом усіх етапів дослідної роботи проводилося анкетування 

студентів, індивідуальні та групові бесіди, визначалась динаміка стану 

готовності до професійної самореалізації та знань з циклу професійної та 

практичної підготовки, а також динаміка ставлення студентів до майбутньої 

професії, готовність бути техніком-технологом харчової галузі. 

Після формувального етапу експерименту проводилося анкетування 

студентів, яке мало на меті визначити наступне: наскільки підвищився рівень 

готовності до професійної самореалізації; засвоєння теоретичного і 

практичного матеріалу; розвиток здатності до самостійного планування 

професійною самореалізацією. 

На контрольному етапі експерименту проводилися зрізи в контрольних 

та експериментальних групах респондентів, які дозволили простежити 

динаміку рівнів сформованості готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах та оцінити якісні 

зміни у вищезазначених показниках. Це сприяло перевірці ефективності 

змістовно-методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

Означене стало можливим завдяки застосуванню на цьому етапі методів 

математичної статистики – для оброблення та аналізу кількісно-якісних 

показників експериментального дослідження, встановлення їхньої наукової 

достовірності. 

Діагностичні методики, що були застосовані на різних етапах 
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педагогічного експерименту, наведені в таблиці 3.1. 

Зазначимо, що результати контрольного етапу експерименту свідчать 

про ефективність впливу розробленого змістовно-методичного забезпечення 

на рівень готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах. 

Таблиця 3.1 

Діагностичні методики виявлення рівня сформованості готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації у коледжах 

Етап експерименту Діагностичні методики 

Констатувальний - спостереження на заняттях;  

- індивідуальні та фронтальні бесіди 

- самооцінка; 

- анкетування. 

Формувальний - моделювання; 

- тестування;  

- самостійні роботи;  

- модульні контрольні роботи;  

- творчі проекти;  

Контрольний - тестування; 

- методи математичної статистики. 

Джерело: Складено автором самостійно 

 

3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Відповідно до мети формувального експерименту, нами було 

визначено наступні завдання, які необхідно вирішити під час його 

проведення: 

- експериментально перевірити ефективність запровадженого змісту, 

форм та методів підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації в умовах навчально-виховного процесу коледжу; 
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- експериментально підтвердити доцільність впровадження в 

навчальний процес визначених педагогічних умов; 

- виявити динаміку зростання показників готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у 

коледжах. 

Формувальний експеримент відбувався протягом 2016-2019 навчальних 

років. У цьому експерименті взяли участь 125 осіб експериментальної групи 

(40 студентів Економіко-правового коледжу Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права, 30 студентів Галицького коледжу ім. В’ячеслава 

Чорновола, 30 студентів коледжу ресторанного господарства Національного 

університету харчових технологій, 25 студентів Білгород-Дністровського 

економіко-правового коледжу) та 130 осіб контрольної групи (44 студента 

Економіко-правового коледжу Київського кооперативного інституту бізнесу і 

права, 34 студента Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола, 30 

студентів коледжу ресторанного господарства Національного університету 

харчових технологій, 22 студента Білгород-Дністровського економіко-

правового коледжу). 

Формувальний експеримент здійснювали особисто в Економіко-

правовому коледжі Київського кооперативного інституту бізнесу і права, а у 

інших названих вище закладах за нашими експериментальними матеріалами і 

частково з нашою участю. 

Основним методом дослідження на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту було визначено анкетування студентів 

досліджуваної спеціальності. Метою вищезазначеного анкетування стало 

виявлення ставлення опитуваних до професійної самореалізації, 

вмотивованості, а також побажань майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі щодо покращення їхнього рівня готовності до професійної 

самореалізації. До того ж частина питань анкети була сформована з метою 

визначення ступеня обізнаності студентів з базовими поняттями професійної 

самореалізації та спрямована на визначення початкового рівня готовності (на 
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рефлексивному рівні) до професійної самореалізації. З метою візуалізації 

зобразимо відповіді на деякі з них у вигляді діаграм. 

 

Рис. 3.1. Гістограма відповідей студентів експериментальної та 

контрольної груп на питання: «Якими якостями, на Вашу думку, має 

володіти майбутній технік-технолог харчової галузі?»  
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Рис. 3.2. Гістограма відповідей студентів експериментальної та 

контрольної груп на питання: «Як Ви вважаєте, чи готові Ви до професійної 

самореалізації?» 
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Рис. 3.3. Гістограма відповідей студентів експериментальної та 

контрольної груп на питання: «Які знання, уміння, навички необхідні 

майбутньому техніку-технологу харчової галузі для професійної 

самореалізації?» 

 

Нами були сформовані дві групи – експериментальна та контрольна 

(далі по тексту ЕГ і КГ), які статистично не відрізнялися. До складу 

експериментальної групи входило 125 студентів, а до контрольної – 130. 

З метою визначення ефективності методики формування готовності до 

професійної самореалізації у майбутніх техніків-технологів харчової галузі, 

покладеної в основу формувального експерименту, було проведено 

діагностику показників кожного з компонентів означеного процесу, які 

зіставлялися з даними констатувального етапу експерименту. Порівняльний 

аналіз проводився за показниками, що були визначені у другому розділі і які 

дозволили зробити узагальнені висновки щодо ефективності розроблених 

педагогічних умов формування готовності до професійної самореалізації у 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в процесі їхньої професійної 

підготовки та простежити динаміку змін досліджуваної якості. 

Контрольні зрізи рівнів готовності до професійної самореалізації у 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі мали виявити зміни, що 
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відбулися внаслідок проведення формувального експерименту та оцінити їх 

характер і значущість. В експериментальних групах формування відбувалося 

відповідно до розробленої нами моделі формування готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у 

визначених нашим дослідженням педагогічних умовах: формування у 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі мотивації до професійної 

самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розширення змісту 

навчального курикулуму через інтеграцію акмеологічного та 

компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; включення 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через набуття 

досвіду професійної самореалізації у позааудиторній роботі та під час 

навчально-виробничої практики. 

У контрольних групах професійна підготовка майбутніх техніків-

технологів харчової галузі відбувалася за діючою системою підготовки 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі. Навчальні заняття, що 

проводилися зі студентами, не передбачали спеціальних змін, спрямованих 

на формування у студентів готовності до професійної самореалізації. 

Для визначення досягнень за показниками готовності до професійної 

самореалізації використовувався метод опитування, за результатами якого 

аналізувалась наявність або відсутність динаміки готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі в 

експериментальних та контрольних групах до початку і після його 

проведення. 

Рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компонента в структурі 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації досліджувався через вивчення потреб, ставлень, прагнень до 

професійної діяльності; зацікавленості та спрямованості майбутніх техніків-

технологів харчової галузі на професійну діяльність; усвідомленні цінності 

професії, націленість на активну позицію і творче вирішення професійних 

завдань та проблем, сформованої мотивації до професійної самореалізації. 
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Загальна характеристика одержаних даних дала можливість 

стверджувати, що в експериментальних групах зафіксовано зростання 

кількості студентів з високим рівнем і зменшення кількості учасників з 

низьким рівнем до професійної діяльності. У контрольних групах позитивна 

динаміка була незначною. Такі дані отримано на основі порівняльного 

аналізу результатів першого (до початку формувального експерименту) та 

другого (прикінцевого) зрізів представлено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Динаміка сформованості мотиваційно-ціннісного компонента в 

структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації (контрольна та експериментальна групи) (у %) 

 

РІВЕНЬ 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ 

ЕТАП 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(355 осіб) 

КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Контрольна група 

(130 осіб) 
Експериментальна 

група (125 осіб) 

Почат. зріз Закл. зріз Почат. зріз Закл. зріз 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 67 18,9 11 8,4 16 12,3 12 9,6 45 26,6 

Середній 119 33,5 66 49,3 72 55,3 65 52 68 63,8 

Низький 169 47,6 55 42,3 42 32,3 48 38,4 12 9,6 

 

Якщо на початку експерименту в експериментальній групі було 12 осіб 

з високим степенем зацікавленості, то на кінцевому зрізі високого степеня 

досягли 45 діагностованих студентів, тобто 26,6 % від загальної кількості. 

Відбулося це підвищення за рахунок зменшення студентів з низьким 

степенем. У контрольній групі теж відбулись позитивні зрушення за 

означеним критерієм, проте зменшення студентів з низьким рівнем було 

незначним – 32,3 %. 

Аналіз динаміки сформованості мотиваційно-ціннісного компонента в 

структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 
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професійної самореалізації вказує на інтенсивність позитивних змін в ЕГ 

порівняно з КГ. 

Значно зросла кількість студентів ЕГ з високою мотивацією на 

професійну діяльність та високим рівнем зацікавленості майбутньою 

професією − до 26,6 %, водночас, у КГ кількість студентів з високим рівнем 

мотивації та спрямованістю на майбутню професію зріс на 12,3 %, натомість 

кількість студентів з низьким рівнем знизилась до 32,3 %. Динаміка 

результатів обох груп представлена в рис. 3.4–3.5. 
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Рис. 3.4. Динаміка сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах (контрольна група (%)) 
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Рис. 3.5. Динаміка сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах ( експериментальна група (%)) 

 

Такі результати є свідченням позитивної дієвості запропонованих нами 

педагогічних умов на формування мотиваційно-ціннісного компоненту 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі. 

Рівень сформованості когнітивно-пізнавального компонента в 

стуктурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

досліджувався через систему необхідних знань та пізнавальний інтерес до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Даний компонент включає в себе систему знань загальнопрофесійної і 

спеціальної підготовки та передбачає виявлення професійних теоретичних і 

технологічних знань з проблем професійної самореалізації. 

За результатами дослідження виявлено позитивні зміни. Початковий 

зріз показав перевагу кількості студентів з низьким рівнем когнітивно-

пізнавальної готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації (у КГ – 58,8 %, а в ЕГ – 56,6 %), що виражалось 
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через низький рівень знань та недостатній рівень пізнавального інтересу до 

професійної самореалізації. Результати дослідження подані в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Динаміка сформованості когнітивно-пізнавального компонента в 

структурі готовності майбутніх  техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації (контрольна та експериментальна групи) (у %) 

 

РІВЕНЬ 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ 

ЕТАП 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(355 осіб) 

КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП  ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Контрольна група 

(130 осіб) 
Експериментальна 

група (125 осіб) 

Почат. зріз Закл. зріз Почат. зріз Закл. зріз 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 50 13,8 17 12,4 36 27,7 18 14,6 44 35,2 

Середній 116 32,8 37 28,8 72 55,3 36 28,8 75 60 

Низький 189 53,4 76 58,8 22 17 72 56,6 6 4,8 

 

На початку експерименту в експериментальній групі було 18 осіб з 

високим рівнем знань та пізнавальним інтересом, а на кінцевому зрізі 

високого степеня досягли 44 студенти, тобто 35,2 % від загальної кількості 

досліджуваних. Відбулося це підвищення за рахунок значного зменшення 

студентів з низьким рівнем. У контрольній групі теж відбулись позитивні 

зрушення за означеним компонентом, з низьким рівнем на початку 

експерименту з 76 студентів на низькому рівні залишилося 22 учасники 

контрольної групи, а у експериментальній групі лише 6 осіб. 

Аналіз динаміки сформованості когнітивно-пізнавального компонента 

в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації вказує на більш позитивні зміни в ЕГ порівняно з 

КГ. Значно зросла кількість студентів ЕГ з високим рівнем − до 35,2 

водночас, у КГ кількість студентів з високим рівнем зріс на 12,4%, натомість 

кількість студентів з середнім рівнем підвищилася у ЕГ до 60% та у КГ до 

55,3%. Динаміка результатів обох груп представлена на рис. 3.6–3.7.  
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Рис. 3.6. Динаміка сформованості когнітивно-пізнавального 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (контрольна група (%)) 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка сформованості когнітивно-пізнавального 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (експериментальна група 

(%)) 
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Діагностування сформованості процесуально-діяльнісного компонента в 

структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації відбувалось на основі дослідження, яке включає 

наявність у студента комплексу умінь, необхідних для професійної 

діяльності, які надалі він зможе вдосконалювати, а також знання методів і 

технологій професійної самореалізації. 

Порівняльний аналіз отриманих даних свідчить, що в 

експериментальній групі в результаті контрольного етапу експерименту 

зафіксовано статистично значущі відмінності між результатами початкового 

та заключного зрізів щодо рівня процесуально-діяльнісного компоненту. 

Констатовано, що кількість їх учасників в ЕГ з високим рівнем 

сформованості процесуально-діяльнісного компонента в стуктурі готовності 

зросла з 12,8% до 35,2% на високому рівні; з 24% до 58,4% на середньому, і 

спостерігаємо значне зменшення показників низького рівня з 63,4% до 6,4%. 

Результати дослідження за цим компонентом подані в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Динаміка сформованості процесуально-діяльнісного компонента в 

структурі готовності майбутніх  техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації (контрольна та експериментальна групи) (у %) 

 

РІВЕНЬ 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ 

ЕТАП 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(255 осіб) 

КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Контрольна група 

(130 осіб) 
Експериментальна 

група (125 осіб) 

Почат. зріз Закл. зріз Почат. зріз Закл. зріз 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 50 14,0 16 12,3 22 17 16 12,8 44 35,2 

Середній 103 31,7 37 28,5 56 43 30 24 73 58,4 

Низький 202 54,3 77 59,2 52 40 79 63,2 8 6,4 

 

Кількісні показники свідчать про наявні потенційні можливості 

досліджуваних для успішного розв’язання навчальних та професійних 



192 

завдань у майбутній діяльності. Щодо динаміки даного компоненту – 

кількість студентів ЕГ з низьким рівнем суттєво знизилась – з 63,2% до 

6,4%. Динаміка досліджуваної нами якості представлена на рис. 3.8-3.9: 
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Рис. 3.8. Динаміка сформованості процесуально-діяльносного 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (контрольна група (%)) 

  

12,8

35,2

24

58,4
63,2

6,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Початковий 
зріз

Заключний 
зріз

Динаміка сформованості процесуально-

діяльносного компонента в структурі готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації 

(експериментальна  група)  (%) 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

 

Рис. 3.9. Динаміка сформованості процесуально-діяльносного 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (експериментальна група 

(%)) 
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Рівень сформованості особистісно-рефлексивного компонента в 

структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації досліджувався через усвідомлення майбутньої 

професійної діяльності, наявність у майбутніх спеціалістів якостей 

особистості, які необхідні технікікам-технологам харчової галузі для 

ефективної роботи. За результатами дослідження виявлено позитивні зміни в 

таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Динаміка сформованості особистісно-рефлексивного компонента в 

структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації (контрольна та експериментальна групи) (у %) 

 

РІВЕНЬ 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ 

ЕТАП 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 
(255 осіб) 

КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Контрольна група 

(130 осіб) 
Експериментальна 

група (125 осіб) 

Почат. зріз Закл. зріз Почат. зріз Закл. зріз 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 34 9,5 6 4,6 11 8,4 8 6,4 36 28,8 

Середній 108 30,5 22 17 35 27 19 15,2 71 52,8 

Низький 213 60,0 102 78,4 84 64,4 103 82,4 23 18,4 

 

Отже, порівняльний аналіз рівнів сформованості особистісно-

рефлексивного компонента в структурі готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації дозволив визначити 

суттєві відмінності її розвитку у студентів контрольних та 

експериментальних груп − активнішої розвиненості досягли студенти в 

експериментальних групах, де студентів з високим показником на 

заключному зрізі виявилось 28,8%, студентів з середнім показником – 52,8%, 

а з низьким – 18,4%. Динаміка досліджуваної нами якості представлена на 

рис. 3.10-3.11: 
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Рис. 3.10. Динаміка сформованості особистісно-рефлексивного 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (контрольна група (%)) 

 

Отже, можна зробити висновок про існування суттєвих відмінностей 

між контрольними і експериментальними групами після проведеного 

контрольного етапу дослідження. У підсумковій таблиці (3.6) узагальнено (у 

відсотках) показники підвищення рівня готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі за визначеними 

компонентами. Обчислення різниці у значеннях на діагностичному та 

контрольному зрізах дало можливість простежити динаміку змін у кожній з 

груп та зробити відповідний порівняльний аналіз. 
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Рис. 3.11. Динаміка сформованості особистісно-рефлексивного 

компонента в структурі готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації у коледжах (експериментальна група 

(%)) 

 

Таблиця 3.6  

Динаміка сформованості компонентів готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі  
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Мотиваційно-ціннісний компонент 

Високий 8,4 12,3 + 3,9 % 9,6 26,6 + 17 % 13,1 

Середній 49,3 55,4 + 6 % 52 63,8 + 11,8 % 5,8 

Низький 42,3 32,3 – 10 % 38,4 9,6 – 28,8 % 18,8 

Когнітивно-пізнавальний компонент 

Високий 12,4 27,7 + 15,3% 14,6 35,2 + 20,6% 5,3 

Середній 28,8 55,3 + 26,5 % 28,8 60 + 31,2 % 4,7 

Низький 58,8 17,0 – 41,8 % 56,6 4,8 – 51,8 % 10,0 
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Продовження таблиці 3.6 
 

Процесуально-діяльнісний компонент 

Високий 12,3 17,0 + 4,7 % 12,8 35,2 + 22,4 % 17,7 

Середній 28,5 43,0 + 14,5 % 24 58,4 + 34,4 % 19,9 

Низький 59,2 40,0 – 19,2 % 63,2 6,4 – 56,8 % 37,6 

Особистісно-рефлексивний компонент 

Високий 4,6 8,4 + 3,8% 6,4 28,8 + 22,4 % 18,6 

Середній 17,0 27,2 + 10,0 % 15,2 52,8 + 37,6% 27,6 

Низький 78,4 64,4 – 14,0 % 82,4 18,4 – 64,0 % 50,0 

Візуального порівняння різниці в експериментальних і контрольних групах 

педагогічного експерименту представлено на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Результати контрольних і експериментальних групп після 

проведення формувального експерименту 

 

Отже, на підставі визначених педагогічних умов у майбутніх техників-

технологів харчової галузі відбулися якісні зміни у формуванні готовності до 

професійної самореалізації. У процесі експериментального дослідження 

відображено загальну логіку розвитку здатності готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у структурі 
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їх професійної підготовки. Зокрема, маємо підстави стверджувати про 

ефективність окреслених педагогічних умов професійної самореалізації, 

розробленої експериментальної навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» та створеного методичного супроводу у здійсненні 

професійних самозмін у майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. 

На основі результатів порівняльного аналізу рівнів сформованості 

компонентів готовності у майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації можна сформулювати наступні гіпотези: 

 гіпотеза 1: рівні сформованості компонентів готовності у майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації за 

мотиваційно-ціннісним, когнітивно-пізнавальним, процесуально-діяльнісним 

та особистісно-рефлексивним компонентами до проведення експерименту в 

контрольних та експериментальних групах суттєво не відрізнялись; 

 гіпотеза 2: рівні сформованості компонентів готовності у майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації в 

контрольних та експериментальних групах після проведення експерименту 

зазнали певних структурних змін, які були більш суттєвими в 

експериментальних групах; 

 гіпотеза 3: рівні сформованості компонентів готовності у майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації після 

проведення експерименту в контрольних та експериментальних групах 

відрізняються суттєво. 

Статистичну перевірку сформульованих гіпотез виконаємо за 

допомогою кутового перетворення   (критерію Фішера) та критерію 

Стьюдента, яке використовується для співставлення двох рядів вибіркових 

значень за зсувом частоти появи певної ознаки. 

Суть кутового перетворення Фішера полягає в переводі процентних 

частин в величини центрального кута, що вимірюється в радіанах. Більшій 

процентній частині відповідатиме більший кут 
1

 , а меншій –– менший кут 
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2
 , співвідношення між ними задається формулою: 2 arcsin P  , де P  –– 

процентна частина, виражена в частинах одиниці. При збільшенні 

розходжень між кутами 
1

  і 
2

  та збільшення чисельності виборок значення 

критерію зростатимуть. Чим більше значення величини *
 , тим більш 

ймовірно, що відмінності між вибірками є невипадковими (статистично 

значущими). 

За допомогою кутового перетворення Фішера можна перевіряти 

наступні гіпотези: 

0
H : частина осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект; у виборці 

1 не більша, ніж у виборці 2. 

1
H : частина осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект; у виборці 

1 більша, ніж у виборці 2. 

При обчисленні емпіричного значення процентні співвідношення 

переводяться в частини одиниці, які, в свою чергу переводяться в радіани за 

формулою кутового перетворення Фішера: 1 1
2 arcsin P  , 2 2

2 arcsin P  , де 

1
P  і 

2
P  –– відповідні частини, що порівнюються. 

Емпіричне значення критерію визначається за формулою: 

* 1 2

1 2

1 2

( )
åì ï

n n

n n
    


, 

де 
1

n  і 
2

n  –– обсяги досліджуваних виборок. 

Критична область визначається за допомогою критичних точок t -розподілу 

Стьюдента. Результати перевірки статистичних гіпотез про наявність суттєвих змін 

в рівнях сформованості компонентів готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-

пізнавальним, процесуально-діяльнісним та особистісно-рефлексивним 

компонентами до та після проведення експерименту представлені в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Компонент 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Ймовірність, з якою приймаються гіпотези про відсутність суттєвих 

відмінностей в рівнях сформованості компонентів готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

проведення експерименту в контрольних та експериментальних групах 

(гіпотеза про однорідність груп на початок експерименту) 

Мотиваційно-ціннісний 0,7380 0,6667 0,5261 

Когнітивно-пізнавальний 0,6075 1 0,7225 

Процесуально-діяльнісний 0,9042 0,4146 0,5127 

Особистісно-рефлексивний 0,5277 0,6961 0,4214 

Ймовірність, з якою приймаються гіпотези про наявність суттєвих 

відмінностей в рівнях сформованості компонентів готовності до 

професійної самореалізації  майбутніх техніків-технологів харчової галузі в 

контрольних групах до та після проведення експерименту  

Мотиваційно-ціннісний 0,6943 0,6618 0,9007 

Когнітивно-пізнавальний 0,9979 1 1 

Процесуально-діяльнісний 0,7117 0,9841 0,9977 

Особистісно-рефлексивний 0,7852 0,9463 0,9866 

Ймовірність, з якою приймаються гіпотези про наявність суттєвих 

відмінностей в рівнях сформованості компонентів готовності до 

професійної самореалізації у майбутніх техніків-технологів харчової галузі 

в експериментальних групах до та після проведення експерименту 

Мотиваційно-ціннісний 0,9996 0,9431 1 

Когнітивно-пізнавальний 0,9999 1 1 

Процесуально-діяльнісний 1 1 1 

Особистісно-рефлексивний 1 1 1 

Ймовірність, з якою приймаються гіпотези про наявність суттєвих 

відмінностей в рівнях сформованості компонентів готовності у майбутніх 

готовності майбутніх техніків-технологів з технології харчування до 

професійної самореалізації після проведення експерименту в контрольних  

та експериментальних групах  

Мотиваційно-ціннісний 0,9963 0,8326 1 

Когнітивно-пізнавальний 0,8023 0,5518 0,9987 

Процесуально-діяльнісний 0,9991 0,9858 1 

Особистісно-рефлексивний 1 1 1 
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Таким чином, на основі статистичного аналізу отриманих результатів 

можна зробити висновок, що всі чотири сформульовані гіпотези 

приймаються з високим рівнем надійності, а саме: 

1) до проведення формувального експерименту контрольна та 

експериментальна групи були достатньо однорідними за рівнями 

сформованості компонентів готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації – ймовірності, з якими 

приймається ця гіпотеза для високого та низького рівнів в більшості випадків 

близькі до 1. Для особистісно-рефлексивного компонента відповідні 

ймовірності близькі до 0,5, але враховуючи вхідні дані (таблиця 3.5), можна 

зробити висновок, що в ЕГ частки студентів як з високим, так і з низьким 

рівнями сформованості компонента вищі, ніж в КГ, що дозволяє зробити 

висновок, що в середньому дані групи були близькими; 

2) після проведення експерименту рівні сформованості компонентів 

готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної 

самореалізації як в контрольних, так і в експериментальних групах 

зазнали достатньо суттєвих структурних змін – ймовірності, з якими може 

бути прийнята гіпотеза про наявність змін близькі до 1 (див. табл. 3.6). При 

цьому для КГ груп відповідні значення ймовірностей менші, ніж для ЕГ, що 

говорить про наявність більш значущих змін в ЕГ; 

3) після проведення формувального експерименту контрольна та 

експериментальна групи суттєво відрізняються за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації – ймовірності, з якими приймається гіпотеза про 

відмінності для високого та низького рівнів близькі до 1 (див. табл. 3.7), їх 

значення не менші 0,8023; для середнього рівня відмінності також виявились 

статистично значущими для всіх компонентів, крім когнітивно-

пізнавального. 
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Узагальнені результати готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації зазначено в таблицях (табл. 3.8 

та 3.9). 

Таблиця 3.8 

Узагальнені результати готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у КГ (у%) 

 

Рівні Компоненти 
Середній 

показник 

ПС 
 

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивно-

пізнавальний 

Процесуально-

діяльнісний 

Особистісно-

рефлексивний 

Високий 12,3 27,7 17,0 8,4 16,35 

Середній 55,3 55,3 43,0 27,0 45,22 

Низький 32,3 17,0 40,0 64,4 38,43 

 

 

Таблиця 3.9 

Узагальнені результати готовності  майбутніх  техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації  у ЕГ (у%) 

 

Рівні Компоненти 
Середній 

показник 

ПС 
 

Мотиваційно

-ціннісний 

Когнітивно-

пізнавальний 

Процесуально-

діяльнісний 

Особистісно-

рефлексивний 

Високий 26,2 35,2 35,2 28,8 31,35 

Середній 63,8 60,0 58,4 52,8 58,75 

Низький 9,6 4,8 6,4 18,4 9,8 
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Статистичний аналіз узагальнених результатів 

 

Рис. 3.13. Рівні готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до формувального етапу експерименту 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Рівні готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі після формувального етапу експерименту 
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Рис. 3.15. Рівні готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі в КГ до та після формувального етапу 

експерименту 

 

 
 

Рис. 3.16. Рівні готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузів ЕГ до та після формувального етапу 

експерименту 
 

Для узагальнених показників рівнів готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі також 
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виконаємо статистичну перевірку сформульованих гіпотез щодо наявності та 

значущості структурних змін. 

Таблиця 3.10 

Узагальнені показники експериментальних даних 

 

 Рівні 

Високий Середній Низький 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
2,8592 2,1798 5,6033 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0046 0,0302 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9954 0,9698 1 

Узагальнені показники (КГ до та після експерименту) 

Частини одиниці 0,123 0,128 0,285 0,240 0,592 0,632 

Кутове перетворення 0,094 0,164 0,309 0,452 0,597 0,385 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
1,6641 2,3534 3,4071 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,2973 0,2194 0,2008 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,7027 0,7806 0,7992 

Узагальнені показники (ЕГ до та після експерименту) 

Частини одиниці 0,109 0,315 0,300 0,588 0,602 0,098 

Кутове перетворення 0,6713 1,1907 1,1593 1,7467 1,7752 0,6368 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
4,1462 4,6893 9,0877 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0001 0,0001 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9999 0,9999 1 
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Таблиця 3.11 

Результати обробки експериментальних даних  

 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Узагальнені показники (ЕГ та КГ до експерименту) 

Частини одиниці 0,094 0,109 0,309 0,300 0,597 0,602 

Кутове перетворення 0,6241 0,6713 1,1788 1,1593 1,7655 1,7752 

Спостережуване 

значення критерію 
*

  
0,3771 0,1561 0,0774 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,7064 0,8761 0,9384 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза 

про наявність 

суттєвих змін в рівнях 

сформованості 

0,2936 0,1239 0,0616 

Узагальнені показники (ЕГ та КГ після експерименту) 

Частини одиниці 0,164 0,315 0,452 0,588 0,385 0,098 

Кутове перетворення 0,8325 1,1907 1,4736 1,7467 1,3387 0,6368 

 

Результати перевірки статистичних гіпотез про наявність суттєвих 

змін в рівнях готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації до та після проведення експерименту: 

1. Ймовірності, з якими приймаються гіпотези про наявність 

суттєвих відмінностей в рівнях готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації до проведення експерименту 

в контрольних та експериментальних групах (гіпотеза про однорідність 

груп на початок експерименту). 
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Таблиця 3.12 

 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Ймовірності 0,2936 0,1239 0,0616 

 

Висновок: на початок експерименту контрольна та експериментальна 

група були однорідними за рівнями готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації; ймовірності наявності 

суттєвих відмінностей для кожного рівня є статистично незначущими (не 

перевищують 0,3). 

2. Ймовірності, з якими приймаються гіпотези про наявність 

суттєвих відмінностей в рівнях готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації в контрольних групах до та 

після проведення експерименту (гіпотеза про наявність та значущість 

зсувів в рівнях сформованості в КГ). 

Таблиця 3.13 

 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Ймовірності 0,7027 0,7806 0,7992 

 

Висновок: в ході експерименту рівні готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації в контрольній групі 

зазнали певних змін; ймовірності наявності суттєвих відмінностей для 

кожного рівня знаходяться в межах від 0,7 до 0,8.  

3. Ймовірності, з якими приймаються гіпотези про наявність 

суттєвих відмінностей в рівнях готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації в експериментальних групах 

до та після проведення експерименту (гіпотеза про наявність та 

значущість зсувів в рівнях сформованості в ЕГ). 
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Таблиця 3.14 

 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Ймовірності 0,9999 0,9999 1 

 

Висновок: в ході експерименту рівні готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до професійної самореалізації в 

експериментальній групі зазнали суттєвих змін; ймовірності наявності 

суттєвих відмінностей для кожного рівня близькі до 1 (не менші 0,9999), що 

говорить про більш статистично значущі зміни, ніж в контрольній групі. 

4. Ймовірність, з якою приймаються гіпотези про наявність 

суттєвих відмінностей в рівнях сформованості компонентів готовності 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

після проведення експерименту в контрольних та експериментальних 

групах (гіпотеза про неоднорідність груп на початок експерименту). 

Таблиця 3.15 

 Рівні 

Високий Середній Низький 

Ймовірності 0,9954 0,9698 1 

 

Висновок: після експерименту контрольна та експериментальна група 

суттєво відрізняються за рівнями готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації; ймовірності наявності 

суттєвих відмінностей для кожного рівня є статистично значущими (не 

менші 0,9698). 

Отже, згідно з результатами дослідно-експериментальної роботи у 

студентів експериментальної групи в результаті впровадження визначених 

педагогічних умов значно зріс рівень готовності до професійної 

самореалізації. Такі результати нашого експериментального дослідження 

були очікуваними. Тому робимо висновок, що виявлені нами та теоретично 
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обґрунтовані педагогічні умови формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах є 

ефективними.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Важливим етапом педагогічного дослідження є організація та 

проведення експерименту. Програма педагогічного експерименту 

дослідження включала упровадження та перевірку ефективності 

педагогічних умов формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. У ході дослідно-

експериментальної роботи ми керувалися такими принципами: об’єктивність 

та зумовленості педагогічних явищ; цілісність у вивченні педагогічних явищ 

і процесів; комплексність та системність. Метою педагогічного дослідження 

стала перевірка ефективності педагогічних умов формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. 

Основними етапами педагогічного експерименту обрано 

констатувальний, формувальний і контрольний етапи. 

Констатувальний етап експерименту полягав у формулюванні мети, 

завдань та основних напрямів його здійснення. На цьому етапі було 

здійснено наступне: вивлення та теоретичне обґрунтування педагогічних 

умов формування готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі у коледжах; обґрунтування й добір 

відповідного організаційно-методичного забезпечення та 

психодіагностичного інструментарію у контрольних та експериментальних 

групах; проведене початкове діагностування рівня готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі. 

Формувальний етап здійснювався на основі створеного нами 

експериментального комплексу. Програма формуючого експерименту 
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умовно була розкладена на 4 етапи, протягом яких відбувалося формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі: І етап – мотиваційно-пізнавальний (завданням цього етапу 

було формування теоретичної та мотиваційної готовності  майбутніх  

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації, 

ознайомлення з основними поняттями проблеми); ІІ етап – операційно-

технологічний (основним завданням було формування процесуально-

діяльнісної готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у процесі навчально-пізнавальної (лекції, 

семінарські, практичні заняття) та навчально-практичної діяльності 

(навчально-виробнича практика); ІІІ етап – рефлексивний (відбувався аналіз 

набутого на попередніх етапах професійної підготовки пізнавального та 

практичного досвіду щодо професійної самореалізації); IV етап – ціннісно-

коригувальний (завершальний етап навчання, де значна роль відводилась 

фаховій професійній підготовці та навчально-виробничій практиці, оскільки 

студенти заглиблювались в умови професійної діяльності).  

Під час цього етапу було впроваджено в навчальний процес модель 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах для студентів експериментальних 

груп, шляхом внесення коректив у змістовно-методичне забезпечення 

процесу їхньої підготовки. Він здійснювався на основі створеного нами 

експериментального комплексу, який включав в себе: форми навчання: 

а) навчальні (лекції, семінари, практичні заняття, консультації, навчально-

виробнича практика); б) позанавчальні (круглі столи, тренінги, майстер-

класи, бесіди, виставки, конференції, ярмарки, вивчення досвіду, тематичні 

зустрічі, воркшопи, самостійна робота (проекти, індивідуальні завдання)); 

методи навчання (метод проектів, соціально-психологічні та рольові ігри, 

програми життєтворчості, щоденники самопізнання та самовдосконалення, 

індивідуальні творчі та мотиваційні завдання, проблемні ситуації (кейс-

метод), мозковий штурм, презентації, імітаційне моделювання). 
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Студенти контрольних груп навчалися за традиційно існуючою 

системою підготовки майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. В освітній процес підготовки студентів експериментальних груп 

впроваджувалися виявлені та теоретично обґрунтовані педагогічні умови 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі у коледжах. Формувальний етап здійснювався на 

основі створеного нами експериментального комплексу. Під час цього етапу 

було впроваджено в навчальний процес модель формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах для студентів експериментальних груп шляхом внесення коректив 

у змістовно-методичне забезпечення процесу їхньої підготовки. 

На контрольному етапі було проведено повторну діагностику та 

співставлення результатів з метою визначення ефективності змістовно-

методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації у коледжах. 

Результати контрольного етапу експерименту свідчать про 

ефективність впливу розробленого змістовно-методичного забезпечення на 

рівень готовності майбутніх техніків-технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації у коледжах, що слідує з суттєвих відмінностей 

між показниками сформованості компонентів готовності у контрольних і 

експериментальних групах. 

До проведення формувального експерименту контрольна та 

експериментальна групи були достатньо однорідними за рівнями 

сформованості компонентів готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. Після проведення 

формувального експерименту контрольна та експериментальна групи суттєво 

відрізняються за рівнями сформованості компонентів готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації. Проведені 

вимірювання показали наявність більш значущих змін в експериментальних 

групах. 



211 

В експериментальній групі змінився розподіл техніків-технологів 

харчової галузі за рівнями готовності до професійної самореалізації. 

Кількість майбутніх фахівців з високим та достатнім рівнем зросла, а з 

низьким – істотно зменшилась. Натомість у контрольній групі, яка не 

піддавалася експериментальним формувальним впливам, результати 

розподілу готовності до професійної самореалізації змінилися не так суттєво. 

На підставі визначених педагогічних умов у майбутніх техників-

технологів харчової галузі відбулися якісні зміни у формуванні готовності до 

професійної самореалізації. У процесі експериментального дослідження 

відображено загальну логіку розвитку здатності готовності майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації у структурі 

їх фахової підготовки. Зокрема, маємо підстави стверджувати про 

ефективність окреслених педагогічних умов професійної самореалізації, 

розробленої експериментальної навчальної дисципліни «Основи професійної 

самореалізації» та створеного методичного супроводу у здійсненні 

професійних самозмін у майбутніх техніків-технологів харчової галузі. Отже, 

проведення педагогічного експерименту по формуванню готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах зумовило перерозподіл не лише у рівнях сформованості окремих 

показників, компонентів, але й сформованості досліджуваного феномена 

загалом. 

Основні результати розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[139; 146; 152; 156; 159]. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів дослідження проблеми формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі у коледжах засвідчило ефективне виконання поставлених 

завдань та надало можливість сформулювати наступні висновки: 

1. На основі аналізу наукової літератури з’ясовано сутність основних 

дефініцій дослідження «готовність до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі» та «формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі». 

Поняття «готовність до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів харчової галузі» розглядається як цілісне, стійке особистісне 

утворення, що являє собою сукупність тісно взаємопов’язаних детермінант, 

які забезпечують самоорганізацію, самоосвіту та самовиховання у 

неперервному професійному зростанні майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі та є умовою успішної професійної діяльності; визначається як 

здатність спеціаліста до виконання професійних функцій на основі засвоєних 

теоретичних знань, умінь і навичок у процесі професійної підготовки у ЗВО 

та за його межами, що дозволяє не лише стати компетентним та успішним у 

своїй професії, досягнувши рівня майстерності, а й постійно прагнути до 

нових вершин професійної самореалізації. 

2. Розкрито особливості формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах 

шляхом теоретичного обґрунтування компонентів  готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах: 

мотиваційно-ціннісний компонент виявляється в: усвідомленні цінності 

професії, впевненості в значимості даної професійної діяльності, націленості 

на активну позицію і творче вирішення професійних завдань та проблем, 

сформованості мотивації до професійної самореалізації, готовності нести 

відповідальність перед клієнтом, спільнотою, колегами, суспільством 

вцілому. До показників мотиваційно-ціннісного компоненту  ми відносимо: 
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сформованість мотивації до професійної самореалізації, інтерес до 

професійної діяльності; бажання працювати техніком-технологом харчової 

галузі; мотивація досягнення успіху в професійній діяльності. Когнітивно-

пізнавальний компонент включає в себе систему знань загальнопрофесійної 

та спеціальної підготовки; передбачає виявлення професійних теоретичних і 

технологічних знань з проблем професійної самореалізації; розвиток 

професійних знань, формування та розширення професійного кругозору, 

вироблення та закріплення професійно значущих умінь і навичок. До нього 

також належить професійне мислення, спрямування уваги, сприймання, 

пам'яті, а також дії й операції, які необхідні для успішного здійснення 

професійної діяльності техніків-технологів харчової галузі. Показниками 

когнітивно-пізнавального компоненту готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі є система професійних знань, та пізнавальний 

інтерес до професійної самореалізації, що відображає специфіку його 

професійної діяльності. Процесуально-діяльнісний компонент включає 

наявність у студента комплексу умінь, необхідних для професійної 

діяльності, які надалі він зможе вдосконалювати, а також знання методів і 

технологій саморозвитку. Цей компонент ґрунтується на психолого-

педагогічних засадах особистісно-орієнтованого та розвивального навчання, 

врахуванні вікових та індивідуально-психологічних особливостей студентів. 

Його реалізація здійснюється через комплекс форм, методів і засобів 

навчання, які впливають на мотиваційно-емоційну сферу студентів, 

стимулюючи їхню активну пізнавальну діяльність. Показниками 

процесуально-діяльнісного компоненту ми виділяємо: професійні вміння та 

навички, набуті студентами; володіння сучасними харчовими технологіями; 

використання прийомів самоменеджменту. Особистісно-рефлексивний 

компонент передбачає наявність у майбутніх спеціалістів якостей 

особистості, які необхідні техніку-технологу харчової галузі для ефективної 

роботи. Даний компонент готовності свідчить про психологічну єдність, 

цілісність особистості професіонала, що сприяє високій продуктивності 
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діяльності. Реалізується цей компонент через такі рефлексивні процеси, як 

саморозуміння й розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, 

самоінтерпретація й інтерпретація іншого. До показників особистісно-

рефлексивного компоненту відносимо: сформованість професійно важливих 

якостей, здібностей та здатностей особистості до самовдосконалення; вміння 

оцінювати і аналізувати власну професійну діяльність (самодіагностика); 

здатність корегувати власні недоліки; прагнення до професійного розвитку; 

здатність до саморегуляції, саморозвитку. 

3. На основі класифікації і систематизації теоретичного та емпіричного 

матеріалу визначено критерії та показники (гностичний критерій – якісний 

рівень професійних знань, а також знань про професійну самореалізацію; 

аксіологічний критерій – сформованість мотиваційно-ціннісної установки на 

професійну самореалізацію; технологічний критерій – сформованість 

системи вмінь та навичок, необхідних для професійної самореалізації; 

акмеологічний критерій – здатності до самопізнання, самооцінювання, 

самоуправління та самовдосконалення у професійній діяльності) та рівні 

(низький, середній, високий) готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах. 

4. Змодельовано процес формування готовності до професійної 

самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах, 

який представлено у моделі. Модель складається з теоретичного, 

процесуального та результативного блоків. Теоретичний блок моделі вміщує 

в собі мету (формування готовності майбутніх техніків-технологів харчової 

галузі до професійної самореалізації), наукові підходи (контекстний, 

системний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, компетентнісний, 

акмеологічний, рефлексивно-діяльнісний), принципи (особистісної орієнтації; 

системності, наступності, безперервності, творчості; індивідуалізації;  

діалогової взаємодії) та завдання (формувати мотиваційно-ціннісну 

установку на професійну самореалізацію; формувати систему знань, вмінь та 

навичок, необхідних для професійної самореалізації; сформувати здатність 
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до процесів, що сприяють професійній самореалізації (до самопізнання, 

самооцінювання та самовдосконалення)). Процесуальний блок моделі 

складається з наступних елементів: етапи підготовки (мотиваційно-

пізнавальний, операційно-технологічний, рефлексивний, ціннісно-

коригувальний); педагогічні умови, за якими здійснюється підготовка 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі до професійної самореалізації 

у коледжах; компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, 

процесуально-діяльнісний, особистісно-рефлексивний); форми (навчальні 

(лекції, семінари, практичні заняття, консультації, навчально-виробнича 

практика) та позанавчальні (круглі столи, тренінги, майстер-класи, бесіди, 

виставки, конференції, ярмарки, вивчення досвіду, тематичні зустрічі, 

воркшопи, самостійна робота (проекти, індивідуальні завдання)) та методи 

(метод проектів, соціально-психологічні та рольові ігри, програми 

життєтворчості, щоденники рефлексії та самовдосконалення, індивідуальні 

творчі та мотиваційні завдання, проблемні ситуації (кейс-метод), мозковий 

штурм, презентації, імітаційне моделювання) навчання. Результативний 

блок моделі характеризується визначенням критеріїв, показників і рівнів 

(високий, середній, низький) готовності майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі до професійної самореалізації. Результатом є готовність до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі.  

5. Виявлено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови формування готовності до професійної самореалізації 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі у коледжах, до яких віднесено: 

формування у майбутніх техніків-технологів харчової галузі мотивації до 

професійної самореалізації на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

розширення змісту навчального курикулуму через інтеграцію акмеологічного 

та компетентнісного підходів в освітньому процесі коледжу; включення 

майбутніх техніків-технологів харчової галузі в професію через набуття 

досвіду професійної самореалізації у позааудиторній роботі та під час 

навчально-виробничої практики. Показники за інтегральним показником 
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засвідчують, що в експериментальній групі змінився розподіл студентів за 

рівнями сформованості готовності до професійної самореалізації: високий 

рівень: ЕГ – 31,45%, КГ – 16,35%, достатній рівень: ЕГ – 58,75%, КГ – 

45,15%, низький: ЕГ – 9,8%, КГ – 38,5%. Отже, формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах відбувається ефективніше в ЕГ. 

Водночас проведене дисертаційне дослідження не вичерпує усього 

розмаїття питань, зумовлених проблемами формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів харчової галузі у 

коледжах. Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з вивченням 

закордонного досвіду формування готовності до професійної самореалізації 

техніків-технологів харчової галузі.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета для студентів «Професійна самореалізація» 

1. Чому Ви обрали професію техніка-технолога харчової галузі? 

2. Які перспективи для себе Ви бачите в обраній професії? 

3. Як Ви розумієте термін «самореалізація»? 

4. Що Ви розумієте під поняттям «професійна самореалізація»?  

5. На Вашу думку, чи важливою є професійна самореалізація для 

техніка технолога харчової галузі? 

6. Чи замислювалися Ви над необхідністю власної професійної 

самореалізації? 

7. Наскільки важлива професійна самореалізація особисто для Вас? 

8. Чи відчуваєте Ви потребу у професійній самореалізації? 

9. Як Ви вважаєте, чи потрібно готувати себе до професійної 

самореалізації під час навчання у коледжі? 

10. Коли людина повинна займатися професійною самореалізацією? 

11. Чи є у Вас бажання якомога краще оволодіти фаховими знаннями? 

12. Чи відповідають, на Вашу думку, Ваші якості, знання й уміння 

вимогам майбутньої професії? 

13. Які професійно важливі якості у себе Ви б хотіли вдосконалити? 

14. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «готовність до професійної 

самореалізації»? 

15. Як Ви вважаєте, наскільки Ви готові до професійної самореалізації? 
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Додаток Б 

Методика «Мотивація навчання у ЗВО» 

(автор Т. Ільїна) 

У методиці наявні три шкали: «Набуття знань» (прагнення до здобуття 

знань, допитливість); «Оволодіння професією» (прагнення оволодіти 

професійними знаннями і сформувати професійно важливі якості); 

«Одержання диплома» (прагнення отримати диплом та формально засвоїти 

знання, прагнення до пошуку обхідних шляхів у процесі складання іспитів і 

заліків). До опитувальника увійшла низка фонових тверджень, які не 

опрацьовуються. 

Опитувальник 

Факультет __________________________ Курс_____ Група_________ 

Прізвище_____________________ Ім’я ______________ 

Інструкція: поставте знак «+», якщо погоджуєтеся, та знак «–», якщо не 

погоджуєтеся з такими твердженнями: 

1. Краща атмосфера на заняттях – атмосфера вільних висловлювань. 

2. Здебільшого я працюю дуже наполегливо. 

3. У мене рідко болить голова після пережитих хвилювань і прикрощів. 

4. Я самостійно вивчаю низку предметів, необхідних для моєї 

майбутньої професії. 

5. Яку з властивих Вам якостей Ви найбільше цінуєте? Напишіть 

відповідь поряд. 

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраній професії. 

7. Я отримую задоволення від обговорення на занятті складних 

проблем. 

8. Я не бачу сенсу в більшості робіт, які ми виконуємо у ЗВО. 

9. Я отримую велике задоволення від того, що розповідаю знайомим 

про мою майбутню професію. 

10. Я посередній студент/-ка, ніколи не буду найкращим/-ою, тому 

немає сенсу докладати зусиль, щоб стати кращим/-ою. 
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11. Я вважаю, що в наш час не обов’язково мати вищу освіту. 

12. Я впевнений/-на у правильності вибору професії. 

13. Яких властивих Вам якостей Ви б хотіли позбутися? Напишіть 

відповідь поряд. 

14. За слушної нагоди я використовую на іспитах допоміжні матеріали 

(конспекти, шпаргалки). 

15. Найчудовіший час життя – студентські роки. 

16. У мене надзвичайно неспокійний сон. 

17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні 

дисципліни потрібно опановувати однаково сумлінно. 

18. За нагоді я вступив би до іншого ЗВО. 

19. Здебільшого я спочатку беруся за легші завдання, а складніші 

залишаю на потім. 

20. Для мене було важко, вибираючи професію, зупинитися на одній із 

них. 

21. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 

22. Я впевнений/-на, що моя професія дасть мені моральне задоволення 

й матеріальні статки в житті. 

23. Мені здається, що мої друзі можуть навчатися краще, ніж я. 

24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту. 

25. Із деяких практичних міркувань для мене це найзручніший ЗВО. 

26. У мене достатньо сили волі, щоб вчитися без нагадування. 

27. Життя для мене майже завжди пов’язане з надзвичайною напругою. 

28. Іспити потрібно складати, витрачаючи мінімум зусиль. 

29. Є багато ЗВО, де навчання для мене було б не менш цікавим. 

30. Яка з властивих Вам якостей найбільше за все заважає вчитися? 

Напишіть відповідь поряд. 

31. Я людина, яка дуже захоплюється, але всі мої захоплення так чи 

інакше пов’язані з майбутньою професією. 
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32. Занепокоєння через іспит або роботу, яка не виконана вчасно, 

нерідко заважає мені спати. 

33. Висока зарплата після закінчення ЗВО для мене не головне. 

34. Мені потрібно бути в гарному настрої, щоб підтримати загальне 

рішення групи. 

35. Я змушений/-на був/була вступити до ЗВО, щоб досягти бажаного 

становища в суспільстві (уникнути служби в армії). 

36. Я вивчаю матеріал, щоб стати професіоналом, а не для іспиту. 

37. Мої батьки професіонали, і я хочу бути на них схожим/-ою. 

38. Для службового просування мені необхідно мати вищу освіту. 

39. Яка з Ваших якостей допомагає Вам вчитися? Напишіть відповідь 

поряд. 

40. Мені дуже важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, що 

безпосередньо не стосуються моєї майбутньої спеціальності. 

41. Мене дуже турбують можливі невдачі. 

42. Краще за все я працюю, коли мене періодично стимулюють, 

спонукають. 

43. Мій вибір цього ЗВО остаточний. 

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них. 

45. Щоб переконати в будь-чому групу, мені доведеться самому/-мій 

працювати дуже інтенсивно. 

46. У мене зазвичай рівний і гарний настрій. 

47. Мене приваблює зручність, чистота, легкість майбутньої професії. 

48. До вступу у ЗВО я давно цікавився/-лась цією професією, багато 

читав/-ла про неї. 

49. Професія, яку я отримаю, – найважливіша та найперспективніша. 

50. Мої знання про цю професію були достатні для впевненого вибору. 

 

Опрацювання та інтерпретація результатів 

1. Шкала «Набуття знань»: 
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– за згоду («+» ) із твердженням за п. 4 потрібно виставити 3,6 бала; за 

п.17 – 3,6 бала; за п. 26 – 2,4 бала; 

– за незгоду («–» ) із твердженням за п. 28 – 1,2 бала; за п.42 – 1,8 бала. 

Максимум – 12,6 балів. 

2. Шкала «Оволодіння професією»: 

– за згоду за п. 9 – 1 бал; за п. 31 – 2 бали; за п. 33 – 2 бали; за п. 43 – 

3 бали; за п. 48 – 1 бал; за п. 49 – 1 бал. Максимум – 10 балів. 

3. Шкала «Одержання диплома»: 

– за незгоду за п. 11 – 3,5 бала; 

– за згоду за п. 24 – 2,5 бала; за п. 35 – 1,5 бала; за п. 38 – 1,5 бала; за 

п. 44 – 1 бал. Максимум – 10 балів. 

Питання пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними до цілей опитувальника та не 

підлягають опрацюванню. 

Переважання мотивів за першими двома шкалами свідчить про 

адекватний вибір студентом професії й задоволення нею. 
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Додаток В 

Тест установок особистості на себе 

(автори М. Кун і Т. Мак-Партланд) 

Мета: вивчити установки індивіда на себе, виявити змістовні 

характеристики ідентичності: перш за все когнітивні, а також ціннісно-

мотиваційні, поведінкові. 

Інструкція: "Нижче на сторінці Ви бачите 20 пронумерованих порожніх 

лінійок. За 12 хвилин Вам необхідно дати якнайбільше відповідей на просте 

запитання «Хто я?». Записуйте всі відповіді, які приходять у голову, тому що 

в цьому завданні немає правильних чи неправильних відповідей. 

Відповідайте так, ніби ви відповідаєте самому собі, а не комусь іншому. 

Розташовуйте відповіді не дбаючи про їх логічність або важливість." 

1.________________________________________________________ 

2________________________________________________________ 

3________________________________________________________ 

4________________________________________________________ 

5________________________________________________________ 

6________________________________________________________ 

7________________________________________________________ 

8________________________________________________________ 

9________________________________________________________ 

10_______________________________________________________ 

11_______________________________________________________ 

12_______________________________________________________ 

13_______________________________________________________ 

14_______________________________________________________ 

15_______________________________________________________ 

16_______________________________________________________ 

17_______________________________________________________ 

18_______________________________________________________ 
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19_______________________________________________________ 

20_______________________________________________________ 

Опрацювання результатів 

Обробка відповідей здійснюється методом контент-аналізу. Всі 

відповіді тесту відносяться до однієї з двох категорій: «об'єктивне - 

суб'єктивне». Характеристики себе, пов'язані з групами, класами, рисами, 

станами або будь-якими іншими моментами, які для їх з'ясування вимагають 

вказівки самого респондента, або для цього необхідно співвіднесення його з 

іншими людьми, відносяться до суб'єктивних. При аналізі всі об'єктивні 

висловлювання відносяться до однієї групи, в той час як всі «не-відповіді" 

(тобто рядки списку, які залишилися незаповненими) і суб'єктивні 

твердження потрапляють в іншу групу. Індивідуальним "локусним балом" 

називається кількість об'єктивних характеристик, зазначених даними 

респондентом при роботі з тестом. 

Широта саморозкриття: 

До 8 балів – низький рівень; 8-13 балів – середній рівень; понад 13 

балів – високий рівень. 
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Додаток Г 

Діагностична методика «Визначення індивідуальної міри вияву 

рефлексивності» 

(автори А. В. Карпов, В. В. Пономарьова) 

Інструкція: Вам потрібно дати відповіді на декілька тверджень 

опитувальника. У бланку відповідей номера питання проставте, будь ласка, 

цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – 

невірно; 3 – мабуть невірно; 4 – не знаю; 5 – мабуть вірно; 6 – вірно; 7 – 

цілком вірно. Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам'ятайте, що 

правильних або неправильних відповідей в данному випадку бути не може. 

Перша відповідь, яка прийшла в голову, і є вірною. 

Текст опитувальника 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї, 

хочу її з кимось обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 

відповісти перше, що прийшло в голову. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я 

зазвичай в думках планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від 

думок про нього. 

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні 

труднощі. 

7. Головне для мене — уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 
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11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав/-ла план. 

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх 

невдач. 

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюю деталі, розглядаю всі варіанти. 

15. Я хвилююся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

приводячи все нові і нові аргументи в захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в ньому 

винен, я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно 

обдумати і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколи не можу передбачити, 

якої поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках 

веду з нею діалог. 

23. Я прагну не замислюватися над тим, які думки і відчуття 

викликають в інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково 

подумаю, в яких словах це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним/-ою. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 
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Ключ до методики 

Методика містить 27 тверджень, з яких 15 є прямими (номери питань: 

1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотних 

тверджень, що необхідно враховувати при обробці результатів, коли для 

отримання підсумкового балу підсумовуються в прямих питаннях цифри, 

відповідні відповідям випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на 

ті, що виходять при інверсії шкали відповідей. 

Всі пункти групуються в чотири групи: 

1) ретроспективна рефлексія діяльності (РРД) – номери тверджень: 1, 4, 

5, 12, 17, 18, 25, 27; 

2) ситуативна рефлексія (СРД) – твердження : 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26; 

3) рефлексія майбутньої діяльності (РМД) –3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20; 

4) рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми (РС) – номери 

запитань: 8, 9,19, 21, 22, 23, 24, 26. 

Інтерпретація результатів: 

Від 80 до 113 балів – низький рівень розвитку рефлексивності; 

Від 114 до 147 балів – середній рівень розвитку рефлексивності; 

Від 148 і вище – високий рівень розвитку рефлексивності. 
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Додаток Ґ 

Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса 

Мета: Провести діагностику мотивації на досягнення успіху. 

Інструкція: На кожен з нижчезазначених питань відповідайте "Так" або 

"Ні". 

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж 

відкласти на певний час. 

2. Я легко дратуюся, коли помічаю, що не можу на всі 100% виконати 

завдання. 

3. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я все ставлю на карту. 

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення 

одним/однією з останніх. 

5. Коли в мене два дні поспіль немає діла, я втрачаю спокій. 

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 

7. По відношенню до себе я більш строгий/-га, ніж по відношенню до 

інших. 

8. Я більш доброзичливий/-ва, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, то потім суворо засуджую 

себе, бо знаю, що в ньому я домігся/-моглася б успіху. 

10. У процесі роботи я потребую невеликих пауз для відпочинку. 

11. Старанність - це не основна моя риса. 

12. Мої досягнення в праці не завжди однакові. 

13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я зайнятий/-та. 

14. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала. 

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною. 

16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими. 

17. У мене легко викликати честолюбство. 

18. Коли я працюю без натхнення, це зазвичай помітно. 

19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз. 
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21. Треба покладатися тільки на самого/-му себе. 

22. У житті мало речей більш важливих, ніж гроші. 

23. Завжди, коли мені треба буде виконати важливе завдання, я ні про 

що інше не думаю. 

24. Я менш честолюбний/-на, ніж багато інших. 

25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу. 

26. Коли я налаштований на роботу, я роблю все краще і 

кваліфікованіше, ніж інші. 

27. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які можуть завзято 

працювати. 

28. Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж 

іншим. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це 

якомога краще. 

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим/-чою. 

32. Мої успіхи в якійсь мірі залежать від моїх колег. 

33. Безглуздо протидіяти волі керівника. 

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не ладиться, я нетерплячий/-ча. 

36. Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення. 

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає великі результати, 

ніж робота інших. 

38. Багато чого, за що я беруся, не доводжу до кінця. 

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади і високого положення в 

суспільстві. 

41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, для доведення 

своєї правоти я йду на крайні заходи. 
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Ключ до методики. Ви отримали по 1 балу за відповіді "Так" на 

наступні питання: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 14,15, 16,17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32, 37, 41. Ви також отримали по 1 балу за відповіді "Ні" на питання 6, 13, 

18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 

не враховуються. Підрахуйте суму набраних балів. 

Інтерпретація результатів: 

- Від 1 до 10 балів: низька мотивація до успіху; 

- Від 11 до 16 балів: середній рівень мотивації до успіху; 

- Від 17 до 20 балів: помірковано високий рівень мотивації; 

- Понад 21 бали: занадто високий рівень мотивації до успіху. 
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Додаток Д 

Тест "Діагностика комунікативних і організаторських схильностей 

(КОС-2)" 

Мета: Оцінити наявний рівень розвитку комунікативних та 

організаторських схильностей. 

Інструкція: Перед Вами 40 питань. На кожне питання слід відповісти 

«так» (+) або «ні» (-). Не потрібно витрачати багато часу на обдумування, 

відповідайте швидко і чесно. Якщо Вам важко вибрати відповідь, необхідно 

все-таки обрати між двома альтернативами. Час на виконання: 10-15 хвилин. 

Опитувальник: 

1. Чи є у Вас прагнення до вивчення людей і знайомств з різними 

людьми? 

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завданої Вам ким-небудь з 

Ваших товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до 

прийняття ними Вашої думки? 

7. Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами 

або за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам 

відмовитися від своїх намірів? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які старші за Вас за 

віком? 

10. Чи любите Ви придумувати або організовувати зі своїми 

товаришами різні ігри та розваги? 

11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на потім справи, які потрібно виконати 

сьогодні? 
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13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти та спілкуватися з 

незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви домогтися того, щоб Ваші товариші діяли 

відповідно до Вашої думки? 

15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі? 

16. Чи правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною? 

18. Чи часто при вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на 

себе? 

19. Чи дратують Вас навколишні люди та чи хочеться Вам побути на 

самоті? 

20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте Ви незадоволення, якщо доводиться проявити 

ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з 

товаришами? 

25. Чи любите Ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які 

зачіпають інтереси ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих 

людей? 

28. Чи правда, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не становить особливих труднощів внести 

пожвавлення в малознайому групу? 
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30. Чи приймаєте Ви участь у громадській роботі в школі (у 

навчальному закладі, на виробництві)? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих? 

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не відразу було прийнято товаришами? 

33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий 

колектив? 

34. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, 

коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви стривожені і відчуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні 

великої групи своїх товаришів? 

 

Ключ до тесту: 

Комунікативні схильності визначають ключові відповіді на наступні 

питання: 

(+) Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Організаторські схильності визначають ключові відповіді на наступні 

питання 

(+) Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обробка результатів тесту: 
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Максимальна кількість балів окремо по кожному параметру - 20. 

Підраховуються бали окремо за комунікативними та окремо за 

організаторськими схильностям за допомогою ключа для обробки даних 

«КОС-2». 

За кожну відповідь «так» або «ні» для висловлювань, які збігаються із 

зазначеними в ключі окремо за відповідними схильностям, приписується 

один бал. Експериментально встановлено п'ять рівнів комунікативних і 

організаторських схильностей. Зразок розподілу балів за цими рівнями 

показано нижче. 

Рівні комунікативних і організаторських схильностей: 

Сума балів 1-4 – рівень дуже низький. 

Сума балів 5-8 – рівень низький. 

Сума балів 9-12 – рівень середній.  

Сума балів 13-16 – рівень високий. 

Сума балів 17-20 – рівень найвищий. 

Сума балів 1-4 говорить про низький рівень прояву комунікативних і 

організаторських схильностей. 

Сума балів 5-8 говорить про комунікативні та організаторські 

схильності на рівні нижче середнього. Такі люди не прагнуть до спілкування, 

вважають за краще проводити час наодинці з собою. У новій компанії або 

колективі відчувають себе скуто. Зазнають труднощів у встановленні 

контактів з людьми. Не відстоюють свою думку, важко переживають образи. 

Рідко виявляють ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень. 

Сума балів 9-12 характеризує середній рівень прояву комунікативних 

та організаторських схильностей. Такі особистості прагнуть до контактів з 

людьми, відстоюють своє, однак потенціал їх схильностей не відрізняється 

високою стійкістю. Потрібнf подальша виховна робота з формування та 

розвитку цих якостей особистості. 

Сума балів 13-16 свідчить про високий рівень прояву комунікативних 

та організаторських схильностей піддослідних. Люди не губляться у нових 



267 

обставинах, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх 

знайомих, допомагають близьким і друзям, проявляють ініціативу в 

спілкуванні, здатні приймати рішення в складних, нестандартних ситуаціях. 

Сума балів 17-20 – вищий рівень комунікативних та організаторських 

схильностей. Це свідчить про те, що у таких людей сформована потреба в 

комунікативній і організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у 

важких ситуаціях. Невимушено поводять себе у новому колективі. 

Ініціативні. Приймають самостійні рішення. Відстоюють свою думку і 

домагаються прийняття своїх рішень. Люблять організовувати ігри, різні 

заходи. Наполегливі і натхненні у діяльності. 
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Додаток Е 

Проективна методика «Дерево» (автори Дж. Лампен, Д. Лампен) 

Мета: дослідження мотивації, адаптації до навколишнього середовища 

та рівня самооцінки. 

 

Інструкція: Розгляньте це дерево. Ви бачите на ньому і поряд з ним 

безліч чоловічків. У кожного з них – різний настрій і вони займають різне 

положення. Візьміть червоний фломастер і обведіть того чоловічка, що 

нагадує вам себе, схожий на вас, має такий же настрій як у вас. Тепер 

візьміть зелений фломастер і обведіть того чоловічка, яким ви хотіли б бути і 

на чиєму місці ви хотіли б знаходитися. 

Час проведення: 10-15 хвилин. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/09/36-1.jpg
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Інтерпретація результатів: Позиції, які вибирає піддослідний, є 

ототожненням свого реального і ідеального положення, чи є між ними 

розходження? 

Позиції № 1, 3, 6, 7 – характеризують установку на подолання 

перешкод. 

№ 2, 11, 12, 16, 17, 18, 19 – активна життєва позиція та показники 

комунікабельності, дружньої підтримки, взаєморозуміння, взаємодопомоги, 

інколи, нехтування власними інтересами заради інших, альтруїзму. 

 № 4 – стійкість позицій (бажання досягти успіху без подолання 

перешкод). 

№ 5 – втомлюваність, загальна слабкість, невеликий запас сил. 

№ 8 – усування від колективних справ, відхід у себе, замкнутість, 

самостійність, в деяких випадках можливі прояви суїцидальної поведінки. 

№ 9 – мотивація на розваги. 

№ 10, 15 – впевненість у своїх силах, комфортний стан, нормальна 

адаптація, досить високий статус у колективі. 

№ 13, 21 – потреба у зміні діяльності, у відпочинку; замкнутість, 

тривожність, відчуженість, образа, гнів, може бути проявом серйозних 

проблем в колективі або особистих негараздів.  

№ 20 – безпідставне бажання бути лідером, «командувати», «щоб моє 

було зверху», прагнення досягти лідерства в мікрогрупах; завищена 

самооцінка, установка на лідерство.  

№ 14 – кризовий стан, «падіння у прірву»; незадоволення ситуацією, 

що склалась в колективі, бажання привернути до себе увагу, в деяких 

випадках – бездіяльність, пасивність як роль, демонстративно занижена 

самооцінка: «Я сам нічого не можу». 
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Додаток Є 

Методика «Ваш творчий потенціал» 

Мета: Визначення рівня творчого потенціалу та здібностей, які 

становлять основні якості творчого потенціалу. 

Інструкція: Виберіть один із запропонованих варіантів відповідей. 

1. Чи вважаєте Ви, що світ навколо Вас можна змінити на найкраще? 

А) так; 

Б) ні, він і так в міру гарний; 

В) так, але тільки дещо. 

2. Чи думаєте Ви, що самі можете брати участь у значних змінах 

навколишнього світу? 

А) так, у більшості випадків; 

Б) ні; 

В) так, у деякій мірі. 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі ваші ідеї принесли б значний прогрес у тій 

сфері діяльності, де Ви працюєте? 

А) так; 

Б) так, за сприятливих умов; 

В) лише в деякій мірі. 

4. Чи вважаєте Ви, що майбутньому будете відігравати значно більшу 

роль і зможете щось принципово змінити? 

А) так,напевно; 

Б) це малоймовірно; 

В) можливо. 

5. Коли вирішуєте щось зробити, чи думаєте Ви, що здійсните своє 

починання? 

А) так; 

Б) часто думаєте, що не зможете; 

В) так,часто. 
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6. Чи виникає у Вас бажання розпочати справу, якої абсолютно не 

знаєте? 

А) так, невідоме мене цікавить; 

Б) невідоме мене не цікавить; 

В) усе залежить від суті цієї справи. 

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи виникає у Вас 

бажання досягти в ній досконалості? 

А) так; 

Б) задовольняєтесь тим, чого встигли досягти; 

В) так, але тільки якщо Вам це подобається. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, Вам подобається, чи бажаєте ви знати 

про неї все? 

А) так; 

Б) ні, Ви бажаєте навчатися лише основному; 

В) ні, Ви бажаєте лише задовольнити свою цікавість. 

9. Якщо Вам не вдалося щось зробити, то: 

А) якийсь час наполягаєте на своєму, наперекір здоровому глузду; 

Б) покинете цю справу, оскільки розумієте, що вона нереальна; 

В) продовжуєте справу, навіть коли стає зрозуміло, що це неможливо. 

10. На Вашу думку, професію треба вибирати, виходячи зі: 

А) своїх можливостей, майбутніх перспектив для себе; 

Б) стабільності, значимості, важливості професії, потреб у ній; 

В) переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на маршруті, по 

якому уже пройшли? 

А) так; 

Б) ні, боїтесь збитись із дороги; 

В) так, але тільки там, де місцевість вам сподобалась і запам’яталась. 

12. Одразу після якоїсь бесіди чи зможете Ви згадати все, про що 

говорилося? 
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А) так без труднощів; 

Б) усього згадати не зможете; 

В) запам’ятовуєте лише те, що вас цікавить. 

13. Коли Ви чуєте якесь незнайоме слово незнайомою мовою, то 

можете повторити його по складах, без помилок, навіть не знаючи його 

значення? 

А) так, без труднощів; 

Б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 

В) зможете повторити, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час Ви частіше за все: 

А) залишаєтесь на одинці подумати; 

Б) знаходитесь у компанії; 

В) Вам байдуже, будете Ви в компанії чи наодинці. 

15. Ви займаєтесь якоюсь справою, вирішуєте її закінчити лише тоді, 

як: 

А) справа закінчена і здається Вам виконаною гарно; 

Б) Ви більш-менш задоволені; 

В) Вам ще не все вдалось зробити. 

16. Коли Ви наодинці: 

А) полюбляєте мріяти про якісь, можливо навіть абстрактні, речі; 

Б) за будь-яку ціну намагаєтесь знайти собі конкретне заняття; 

В) іноді мрієте про речі, пов’язані з вашою роботою. 

17. Якщо Вас захоплює якась ідея, ви будете мріяти про неї: 

А) незалежно від того, де і з ким ви знаходитесь; 

Б) ви можете робити це лише наодинці; 

В) тільки там, де не дуже шумно. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею: 

А) можете відмовитись від неї, якщо почуєте переконливі аргументи 

ваших опонентів; 

Б) залишитесь при своїй думці, які аргументи ви не вислухали; 
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В) змінити думку, якщо опір буде занадто сильним. 

 

Інтепретація результатів: 

Підрахуйте бали, які ви набрали, таким чином: за відповідь «А» - 3 

бали; за відповідь «Б» - 1 бал; за відповідь «В» - 2 бали;  

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межу вашої допитливості; питання 2, 3, 4, 

5 – віру в себе; питання 9 і 15 – постійність; питання 10 – амбіційність; 

питання 12 і 13 – слухову пам'ять; питання 11 – зорову пам'ять; питання 14 – 

ваше прагнення бути незалежним; питання 16, 17 – уміння абстрагувати; 

питання 18 – ступінь зосередженості. 

Ці здібності і становлять основні якості творчого потенціалу. Загальна 

сума балів показує рівень вашого творчого потенціалу. 

23 і менше балів. У Вас слабо виражений творчий потенціал. Ви недо-

оцінюєте свої можливості. Брак віри у власні сили змушує Вас думати, що 

Вам не дано творити. Усвідомте ці свої слабкості і спробуйте їх подолати. 

Торуйте усі шляхи, що ведуть до творчості. 

Від 24 до 48 балів. У Вас найбільш поширений середній творчий 

потенціал. Ви володієте тими якостями, які дозволяють вам творити, але у 

вас є і проблеми, які гальмують процес творчості. Однак не настільки, щоб 

Ви не могли себе виявити як творча особистість, якщо дійсно, цього 

захочете. Для Вас корисно знати, яких саме якостей Вам бракує, щоб 

спробувати набути їх. 

49 і більше балів. Ви маєте значний творчий потенціал, який дозволяє 

Вам мати багатий вибір тем для творчості. Зумійте скористатися цими 

здібностями і втілити їх у справу, і Вам стануть доступними усі види 

творчості. 
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Додаток Ж 

Самотест «Шляхи розвитку» 

Інструкція: Перед Вами 14 тверджень. Якщо Ви згодні з твердженням 

ставте «+», якщо не згодні – «–». Не потрібно витрачати багато часу на 

обдумування. 

1. У мене часто з’являється бажання більше знати про себе. 

2. Я вважаю, що я не маю потреби у чомусь змінюватися. 

3. Я впевнений/-на у своїх силах. 

4. Я вірю, що те, що мною заплановано, здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси. 

6. У моїх планах найчастіше сподіваюся на удачу, ніж на себе. 

7. Я хочу краще та ефективніше працювати. 

8. Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно. 

9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням це робити. 

10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості. 

11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано, і виховати 

себе. 

12. У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок. 

13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії. 

14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю що-небудь 

змінити. 

 

Обробка результатів проводиться за таким ключем: 

1+,2-,3+, 4+, 5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-. 

Аналіз результатів : для визначення величини готовності «хочу знати 

себе» слід підрахувати кількість збігів тільки за твердженнями з номерами: 

1,2,5,7,9,10,13. Максимальне значення «готовності знати себе» (ГЗС) може 

дорівнювати 7 балів. Так само для готовності «можу самовдосконалюватися» 

(МС) підраховується кількість збігів за твердженнями за номерами 

3,4,6,8,11,12,14. Максимальне значення дорівнює 7 балів (по одному балу за 
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збіг). Одержані значення ГЗС та МС переносимо на координатну площину, 

де ставимо точку перетину значень. 

 

Площина А. «Можу, але не хочу» - Ви маєте великі можливості до 

саморозвитку, вони більші за ваші бажання. 

Площина Б. «Хочу знати себе і можу самовдосконалюватися». 

Площина В. «Не хочу ні знати, ні мінятися». 

Площина Г. «Хочу знати, але не можу себе змінити». 
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Додаток З 

Мотиваційні завдання і запитання для майбутніх техніків-технологів 

харчової галузі 

1. Розробіть перелік дій шеф-кухаря із задоволенням потреби підлеглих 

у самореалізації, самоствердженні. 

2. Чи впливає гігієна на трудову діяльність персоналу закладу 

ресторанного господарства? Наведіть приклади, як саме. 

3. Чи є для Вас мотивацією у роботі підвищення кваліфікації у 

найкращих школах Європи за кошти закладу ресторанного господарства? 

Обґрунтуйте Вашу відповідь. 

4. Чи є в сучасному нестабільному економічному середовищі офіційне 

працевлаштування та стабільна робота запорукою мотивації кращої 

діяльності. Обґрунтуйте Вашу думку. 

5. Чи відіграє роль вік на вибір мотивації працівників? Які мотиваційні 

чинники Ви вибрали б для кухарів (рестораторів) віком 25 років, 35 років, 45 

років, як менеджер ресторану. Вашу позицію обґрунтуйте. 

6. Чи є ефективною система штрафів персоналу за «легкі погрішності в 

роботі» (запізнення, неохайний вигляд, нанесення шкоди посуду) в 

ресторані? 

7. Запропонуйте перелік економічних методів мотивації працівників 

закладу ресторанного господарства (ЗРГ). 

8. Чи буде гарантування роботодавцем Вам, як кухарю (ресторатору) 

стабільної робити чинником для вибору цього ЗРГ? 

9. Як ви вважаєте, чи впливає на трудову діяльність створення в 

колективі неформальних груп? Поясність Вашу точку зору. 

10. Чи впливає вік, стать, життєві позиції на вибір мотиваційних 

чинників в покращенні трудової діяльності? Вашу думку поясніть. 

11. Чи буде впливати на Вас, на Ваш настрій, як на кухаря 

(ресторатора), «мікроклімат» ресторану (кафе), та взаємовідносини з 

підлеглими та керівництвом на якість Вашої роботи? 
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12. Похвала, як чинник мотивації персоналу, плюси та мінуси. Вашу 

думку обґрунтуйте.  

13. На Вашу думку, чи повинна бути рівність менеджера (керівника, 

адміністратора) по відношенню до всього персоналу в цілому?  

14. Дружній колектив – запорука успіху у трудовій діяльності? 

Погоджуєтесь Ви чи ні, поясніть чому? 

15. Назвіть найефективніші методи «покарання» працівників. 

17. Чи впливає авторитет керівника (менеджера адміністратора) на 

виконання доручень підлеглих? Ваша думка, обґрунтуйте. 

18. Преміювання, як чинник матеріальної мотивації. Плюси та мінуси. 

Загрози.  

19. Чи залежить продуктивність праці підлеглих від присутності 

керівного складу ЗРГ? Поясніть чому. 

20. Як може впливати на трудову діяльність інтелектуальний потенціал 

кожного із працівників? 

21. Які для Вас основні умови для професійного та кар'єрного росту в 

ЗРГ? 

22. Чи будете ви виконувати доручення керівництва, якщо вони не 

входять у вашу посадову інструкцію? Поясніть чому?  

23. Які механізми впливу на продуктивність праці персоналу ЗРГ Ви 

будете застосовувати, як адміністратор, на Новорічні свята? 

24. Чи буде впливати Ваше відношення до професії на Вашу 

продуктивність праці в цій сфері? 

25. Чи впливають на Вашу продуктивність праці взаємини з колегами? 

26. Чи відіграє роль кваліфікація працівника на рівень його заробітної 

плати, як елементу мотивації? 

27. На Ваш погляд, як адміністратора, чи потрібно переносити 

особисту неприязнь до працівників у робочому процесі? 

28. Чи буде впливати на персонал безкоштовне проживання (за рахунок 

закладу ресторанного господарства) працівників ЗРГ. 
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29. Ви офіціант. Гості закладу замовили гарячі страви та варених раків. 

Яку посудину Ви будете використовувати для подачі раків, а що Ви 

використаєте для відходів?  

30. Ви шеф-повар відомого у місті ресторану, і Вами зацікавилися 

відомі ресторатори та критики. Які страви та форми подачі ви обиратимете 

для Ектора Хіменеса Браво та Арама Мнацаканова? 

31. Ви – адміністратор ресторану. Яку систему мотивації Ви 

обиратимете для офіціантів, які справляються з обов’язками краще? Поясніть 

чому саме. 

32. Ви – адміністратор ресторану. Яку систему мотивації Ви 

обиратимете для офіціантів, які справляються з обов’язками гірше? Поясніть 

чому саме. 

33. Ви – ресторатор. Чи вважаєте Ви ефективним спосіб мотивації 

шляхом створення дошки із фотокартками найкращих офіціантів? Поясніть 

чому саме. 

34. Ви – ресторатор. Чи вважаєте Ви ефективним спосіб мотивації 

шляхом дозволу кращим офіціантам обирати раз на тиждень власний дрес 

код? Поясніть чому саме. 

35. Ви – ресторатор. Чи вважаєте Ви ефективним спосіб мотивації 

шляхом дозволу обирати вихідні дні кращим офіціантам першими та 

додатковою мотивацією для тих, хто показує гірші результати? Поясніть 

чому саме. 

36. Ви – ресторатор. Чи вважаєте Ви ефективним спосіб мотивації 

шляхом дозволу «прогуляти» одну зміну кращому офіціанту місяця?  

37. Чи вважаєте Ви догану ефективним методом впливу на покращення 

діяльності персоналу? 

38. Чи вважаєте Ви ефективним способом мотивації створення 

анонімної скриньки скарг і пропозицій персоналу? Поясніть чому. 

39. Ви шеф ресторану із цеховою структурою, проаналізуйте підбір 

кількості працівників окремо по цехам. Яка кількість працівників послаблює 
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мотиваційні підходи до роботи, посилює тенденцію поділу її на частини, 

появи цілей, що не узгоджуються, розпаду? 

40. Якісний склад групи суттєво впливає на її мотивацію і може 

розглядатися з точки зору статі, віку, професії, особистісних якостей, 

інтелектуального рівня та ін. Який підбір кадрів до виробничих цехів 

ресторану Ви здійснете? Чому? 

41. Групові норми – неписані закони і правила поведінки, які поступово 

складаються у будь-якому колективі. Проаналізуйте та опишіть норми для 

колективу на кухні ресторанного закладу. Як Ви організуєте знайомство 

нової людини з колективом? 

42. Визначіть в порядку зростання завдання для відмінного 

психологічного стану людини на виробничій ділянці в ресторані: 

різноманітність процесу праці; завершеність завдання; значимість завдання; 

автономія, міра свободи і незалежності; зворотній зв’язок. 

43. Мотивація новопризначених працівників у значній мірі залежить 

від їх успішної адаптації у новій організації. Проаналізуйте і висвітліть 

основні моменти первинного інструктажу працівника-кухаря у Вашому 

ресторані. 

44. Опишіть фактори складності проведення професійної адаптації 

кухаря (чи іншого працівника) у Вашому ресторані?9щ 

45. У Вашому ресторані адаптуються до роботи три нових кухаря. На 

наступний день планується проведення трьох бенкетів. Обгрунтуйте фактори 

вибору і призначення відповідальних щодо проведення заходів. 

46. Обгрунтуйте, чи вплине на Ваш вибір думка молодих-нових 

працівників при введенні інновацій в меню ресторану.  

47. Висвітліть свою думку, з приводу ситуації: якщо зірка української 

естради пообідала у Вашому закладі та пропонує автограф на стіні, але вона 

Вам не до вподоби та автограф зіпсує дизайнерське рішення. 
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48. Запропонуйте перелік дій адміністратора (господара зали) із 

застосуванням соціально-психологічних методів мотивації колективу 

офіціантів в ресторані. 

49. Розробіть перелік заходів із задоволення основних пореб підлеглих 

кухарів. 

50. Розкрийте рекомендації щодо використання делегування завдань і 

повноважень як одного із методів нематеріальної мотивації адміністраторів. 

51. Ви – директор ресторану. Оплата праці низька. Розробіть пропозиції 

щодо управління мотивацією підлеглих кухарів. 

52. У Вашого підлеглого кухаря розвинута потреба в досягненні. 

Охарактеризуйте особливості управління мотивацією працівника-кухаря. 

53. Адміністратор активно залучає підлеглих до процесу прийняття 

рішень. Розкрийте вплив таких дій керівника на мотивацію персоналу. 

54. Ви – директор ресторану. У Вас працюють одні жінки. Розкрийте 

особливості мотивації жіночого колективу. 
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Додаток И 

Набір кейсів для формування готовності до професійної самореалізації 

техніків-технологів харчової галузі 

1. Ви – шеф-повар ресторану, на 17.00 у ресторані заплановані 

святкування дитячого Дня Народження. Запрошені 35 гостей (18 дітей і 17 

дорослих), прикрашання зали заплановано на 15.00. Іменинник та батьки 

прибули о 15.30 Дитяче меню складене згідно із батьками, але імениннику не 

сподобалося ні меню, ні прикрашення зали. Як вийти із даної ситуації? Ваші 

дії. 

2. Ви - кухар, Вами закуплено устриць 30 шт. з розподілом 

пропорційно на всіх гостей, і всі було вчасно подано. По завершенні свята – 

гості в захваті від їх приготування і просять принести ще стільки ж. Запасів 

устриць в ресторані немає. 21.30 година вечора. Ваші дії. 

3. Один офіціант постійно спізнюється на 25 хв., і постійно в нього 

різні причини, пов’язані із спізненням. Ви його керівник. Якими будуть Ваші 

дії по відношенню до цього працівника?  

4.  Вам, як помічнику кухаря, запропонували працювати 

понаднормово 3 години цілий місяць (якщо графік з 08,00 до 20,00, тобто 

робота до 23,00), після офіційного графіку, але, обіцяють додаткову платню, 

розміром 25% від погодинної щоденної ставки кухаря. Чи є це для Вас 

мотивацією для роботи? Чи погодились би Ви?  

5. Персонал закладу «провалив» проведення корпоративу, (на 50 

чоловік, загальною вартістю 85 тис. грн.) в ресторані тому, що шеф-повар 

запізнився на 3 години на роботу, хто буде нести відповідальність за втрати, 

та які будуть Ваші дії, як директора ресторану на рахунок всього персоналу. 

6. Клієнт поскаржився на якість страв у ресторані. Приводить 

докази харчового отруєння та чеки на ліки із заключення лікаря. Ваші дії, як 

директора ресторану і пропозиції рятування іміджу ресторану. 

7. Клієнти написали скаргу на одного з офіціантів, який завжди був 

взірцем. Опишіть Ваші дії, як керівника підприємства. 
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Додаток І 

Інструкція складання програми життєтворчості 

Крок № 1. Уявлення образів ідеального майбутнього.  

Закрийте очі. Розслабтесь. Почувайте себе зручно. Подумки уявіть, а 

потім відтворіть на папері, а по можливості і намалюйте ідеал власного 

майбутнього: яким ви бачите власне життя; хто ви; який ви; чим займаєтесь; 

де мешкаєте; хто і що вас оточує; що ви маєте; чи щасливі ви? Намагайтесь 

не ставити собі ніяких обмежень. Записуйте і малюйте все, про що ви мрієте. 

Зобразьте своє майбутнє так, як би ви хотіли, щоб воно склалося: з тими 

планами, які б ви хотіли здійснити, з тими вершинами, яких би ви хотіли 

досягти.  

Дайте волю своїй уяві. Протягом 10-15 хвилин записуйте все, що 

спадає вам на думку. Записуючи те, чого б ви хотіли досягти у житті, 

дотримуйтесь таких основних правил: формулюйте свої бажання у 

позитивних термінах; уявляйте свої бажання та їх результати максимально 

конкретно; продумайте, що у реалізації бажань залежить від вас, а що від 

зовнішніх чинників; проаналізуйте, чи не зашкодять ваші бажання іншим 

людям.  

На цьому етапі можна зобразити свої бажання та мрії в формі 

малюнків, ілюстрацій. Оберіть той варіант, який вам більше до душі. Можна 

намалювати свій автопортрет у майбутньому, себе такого, яким би вам 

хотілося себе бачити. Можна зобразити і описати свій ідеальний день у 

майбутньому (розпорядок, оточення). Або намалювати «сонце бажань», 

кожний промінь якого символізуватиме одну з ваших мрій. 

Крок № 2. Формулювання життєвих цілей.  

А тепер спробуйте трансформувати свої бажання у конкретні життєві 

цілі. Робіть це таким чином. Наприклад: бажання: досягти успіху в житті 

може бути трансформовано у кілька цілей → досягти високого рівня 

професіоналізму; удосконалити власну особистість; створити гарну родину; 

досягти високого матеріального добробуту; здобути авторитет друзів і колег 
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тощо (залежно від того, що для вас означає успіх). Таким чином 

трансформуються і всі інші бажання. 

Крок № 3. Дерево цілей, або визначення ієрархії цілей.  

Зараз ви маєте визначити, які цілі для вас є основними (стратегічними), 

які менш масштабні, підпорядковані їм (тактичні цілі), які є допоміжними 

(локальними). Для того, щоб з’ясувати це питання, радимо вам вибудувати 

ієрархію цілей або краще намалювати так зване дерево цілей. Головне при 

цьому – з’ясувати, які цілі для вас – основні, а які підпорядковуються їм. 

(Подібно до того, як від стовбура відходять найтовщі гілки, від тих гілок – 

менш тонкі, а від них у свою чергу – молоді зелені пагони.). Намалюйте таке 

дерево, прикрасьте його, як вам підкаже фантазія. А на гілках дерева – 

напишіть сформульовані вами життєві цілі. Розмістіть цей малюнок на 

видному місці у своїй кімнаті, або біля робочого місця. Адже це – дерево 

цілей вашого життя! Сьогодні ви, і тільки ви проектуєте власне майбутнє! 

Крок № 4. Визначення часових перспектив.  

Перегляньте складений список і визначте, які з ваших планів є 

ближчими в часі, які – більш віддаленими, тобто визначіть ближчі і подальші 

часові перспективи. Подумайте, чого ви бажаєте досягти вже завтра, а чого – 

через 5, 10, 20, 30 років? Спробуйте визначити, з чого ви почнете і як 

закінчите реалізацію своїх бажань. Важливо мати чітке уявлення і про 

перший крок, і про останній. 

Крок № 5. Виділення найближчих важливих цілей.  

А тепер з усього того, що ви написали, виберіть 3-5 найважливіших для 

вас цілей на найближчий рік. Виберіть те, що вас найбільше хвилює, що, у 

випадку успішного виконання, надасть вам найбільше задоволення.  

Обґрунтуйте свій вибір, сформулюйте, чому реалізація цих цілей для 

вас така важлива. Зробіть це якомога детальніше, наведіть аргументи. 

Переконайте у першу чергу самого себе у тому, що це для вас дійсно 

важливо. Навіщо? Згадайте про мотивацію: чим вона сильніша, тим більше у 

вас шансів досягти мети. Якщо у вас є серйозні внутрішні підстави, 
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впевненість у необхідності досягнення результату, це означає, що у вас є 

внутрішня потреба, а не просто поверховий інтерес. Якщо людина точно знає 

і усвідомлює, чому мета важлива для неї, то вона здатна знайти шляхи її 

досягнення. 

Крок № 6. Визначення наявних ресурсів.  

Визначте необхідні для досягнення виділених найближчих цілей 

ресурси, якими ви володієте. У якості ресурсів можуть виступати певні риси 

характеру, рівень освіти або окремі знання і вміння, фінансові можливості, 

ваша внутрішня енергія, бажання, нарешті час, який у вас є тощо. 

Крок № 7. Аналіз перешкод.  

Проаналізуйте, що сьогодні перешкоджає вам у реалізації визначених 

цілей. Можливо, ви не володієте достатньою інформацією щодо цього або 

певними вміннями? Можливо, у вас не вистачає наполегливості? А може ви 

робите багато справ одночасно? А можливо, ви просто не вірите в себе і 

думаєте, що у вас нічого не вийде? Чи просто не знаєте, з чого почати? 

Крок № 8. Складання плану досягнення цілей.  

Тепер, беручи до уваги інформацію про ваші наявні ресурси та 

перешкоди (кроки № 6 та 7), складіть конкретний (покроковий) план для 

досягнення визначених найближчих цілей. Почніть з кінцевого результату, а 

потім крок за кроком сплануйте весь свій шлях до того моменту, що ви 

можете зробити вже сьогодні, зараз, у вигляді конкретних завдань. 

Наприклад: мета – досконало оволодіти умінням роботи з комп’ютером → 

план: 1. Купити або взяти в бібліотеці (у друзів, знайомих) посібники для 

ознайомлення з основними етапами роботи. 2. По можливості записатись на 

серйозні комп’ютерні курси. Або звернутись до друзів, знайомих, які 

майстерно працюють з комп’ютером і які згодні давати вам уроки. 3. 

Розробити систему занять: якими знаннями і вміннями оволодіти у першу 

чергу, якими - пізніше. 4. Систематично удосконалювати практичні навички 

тощо. Якщо ви не можете скласти подібний план, поверніться до кроку № 7 і 
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проаналізуйте ще раз, що вам заважає сьогодні досягти того, про що ви 

мрієте. 

Крок № 9. Визначення методів і прийомів. Продумайте конкретні 

методи та прийоми, які ви будете використовувати для досягнення 

результату (для кожного конкретного завдання). Наприклад: завдання: стати 

впевненішим у собі → методи: аутотренінг, тренінг особистісного зростання, 

самонавіювання, самопереконування, самовправлення, 

самопідбадьорювання, самозаохочення. 

Післямова (замість кроку № 10). 

 А тепер, коли програма вашого найближчого життєвого етапу 

повністю розроблена, втілюйте її безпосередньо у своє життя. Починайте вже 

сьогодні. Намагайтесь зробити якомога більше, поки ви знаходитесь у стані 

ентузіазму. Не забувайте систематично здійснювати самоспостереження і 

самоконтроль. 
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Додаток Й 

Розширення змісту навчального курикулуму у навчально-виховному процесі ЗВО 

 

 

№ 

Рік 

навч

ання 

 

Назва дисциплін 

 

Тема 

 

Завдання  

Форми і 

методи 

навчання 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Вступ до фаху «Місце та значення професійної 

самореалізації у професійній 

діяльності техніків-технологів 

харчової галузі» 

Донесення до студентів 

актуальності проблеми професійної 

самореалізації та значущості 

розуміння феномену професійної 

самореалізації крізь призму 

холістичного (цілісного) уявлення 

самої дефініції «самореалізація»; 

ознайомлення з іншими близькими 

за назвою та сутністю поняттями 

Лекція-диспут 

2 1 Захист Вітчизни «Основи законодавства України 

щодо охорони здоров’я людини» 

Формування мотиваційно-ціннісної 

установки на здоров’язбереження 

як необхідної умови для 

формування готовності до 

професійної самореалізації 

спеціалістів харчової галузі 

Робота з 

книгою, лекція-

дискусія 

3 2 Безпека 

життєдіяльності 

Небезпека. Ризик як оцінка 

небезпеки 

Формування навичок аналізу 

ситуацій, швидкого реагування на 

небезпечні ситуації, запобігання 

небезпеці на виробництві, що 

сприяє цілеспрямованій роботі над 

Лекція з 

розгляду 

конкретних 

ситуацій 
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власним професійним 

самовдосконаленням 

4 2 Факультатив 

«Психологія 

професійного 

самовдосконален

ня» 

«Соціально-психологічні 

механізми формування 

особистості», «Особливості 

професійної кар’єри 

особистості» 

Розширення уявлення про 

можливості вдосконалення своїх 

особистісних та професійних 

якостей; ознайомлення з 

особливостями професійної кар’єри 

та шляхами кар’єрного зростання 

Лекція – 

конструювання, 

лекція-диспут, 

щоденник 

самопізнання 

5 2 Основи охорони 

праці 

«Техніка безпеки при виконанні 

технологічних процесів» 

Підвищення концентрації уваги 

студентів на найважливіших 

аспектах лекційного матеріалу (що 

сприятиме кращому засвоєнню та 

розумінню складної наукової 

інформації); профілактика 

розумової перевтоми, яка може 

виникати при необхідності 

засвоєння в процесі лекції великого 

обсягу термінів тощо 

Лекція –

 локомоторна  

асоціація 

6 2 Культурологія «Сучасна культура» Формування професійного ідеалу 

на прикладі видатних 

представників науки; активізація та 

використання здобутих знань під 

час навчання для професійної 

самореалізації 

Індивідуально-

творчі завдання 
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7 3 Навчальна 

дисципліна 

«Основи 

професійної 

самореалізації» 

«Особистісно-професійне 

самовиховання», 

«Поняття «самореалізація»», 

«Види та шляхи професійної 

самореалізації», «Ідеал фахівця 

техніка-технолога з навчальної 

діяльності студента», «Шляхи 

ефективної організації процесу 

професійного 

самовдосконалення техніків-

технологів харчової галузі», 

«Методи, прийоми та засоби 

самовдосконалення», 

«Самоорганізація майбутніх 

техніків-технологів харчової 

галузі під час навчання у ЗВО» 

Знайомство з поняттям готовності 

до професійної самореалізації та 

особливостями формування 

готовності майбутніх техніків-

технологів харчової галузі до 

професійної самореалізації, а також 

складовими компонентами 

професійної самореалізації, такі як: 

особистісно-професійне 

самовиховання майбутніх техніків-

технологів харчової галузі, 

самоосвіта професійної діяльності 

техніків-технологів харчової галузі 

та самоорганізація майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі 

під час навчання у ЗВО 

Лекція-диспут, 

лекція з 

розгляду 

конкретних 

ситуацій, 

програма 

професійного 

самовдосконале

ння, метод 

«Термінологічн

е доміно» 

8 3 Тренінг 

професійного 

зростання 

«Методика створення програми 

життєтворчості» 

Задіювання рефлексивних 

механізмів, умінь цілепокладання, 

планування і самовиховання. А 

саме: сприяння засвоєнню 

студентами сутності понять: 

життєва програма, стратегія життя, 

життєва позиція; формування 

уміння складання програм 

життєтворчості та планів 

самовиховання; забезпечення 

набуття студентами суб’єктного 

досвіду самовиховної діяльності. 

Метод проектів 
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9 3 Тренінг 

професійного 

зростання 

«Професійний імідж техніка-

технолога харчової галузі» 

Поглиблення знань майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі 

про перспективи особистісного та 

професійного розвитку; 

розширення кола умінь 

формулювання цілей, окреслення 

можливостей та пошуку шляхів 

розвитку фахівця упродовж життя 

та професійної діяльності, навичок 

вирішення важливих професійних 

задач 

Кейс-метод 

10 3 Тренінг 

професійного 

зростання 

«До вершин професіоналізму» Виявлення відмінностей поняття 

«професійне самовдосконалення» з 

іншими вищезазначеними 

дефініціями; ознайомлення 

студентів з елементами процесу 

відбору персоналу; необхідності 

чіткого і точного опису робочого 

місця для адекватного визначення 

необхідних характеристик 

співробітника; визначенні 

необхідних характеристик 

кандидата, враховуючи опис 

робочого місця; навчанні 

проводити відбіркову співбесіду; 

формуванні уявлення про необхідні 

етапи процесу прийому на роботу. 

оволодівали навичками 

Соціально-

психологічна 

гра  
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проектувати власну стратегію 

розвитку, використовувати 

технології продуктивного 

використання часу, використання 

ефективних технологій і прийомів 

професійного самовдосконалення. 

набуття вмінь ставити мету, 

підбирати методи та прийоми для 

організації власної професійної 

самореалізації 

11 3 Основи фізіології 

харчування, 

шкільне та дитяче 

харчування 

«Особливості харчування різних 

вікових груп населення» 

Спрямовування на професійне 

самовдосконалення та розвиток 

професійних якостей майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі 

(автентичність, відкритість 

власному досвіду, соціальний 

досвід, розвиток самопізнання, 

сила особистості та ідентичність, 

толерантність до невизначеності, 

прийняття особистої 

відповідальності, постановка 

реалістичних цілей)  

Робота з 

книгою, лекція-

диспут, 

індивідуальні 

творчі завдання 

12 3 Санітарія та 

гігієна 

«Санітарно-гігієнічні вимоги до 

організації технологічного 

процесу у закладах ресторанного 

господарства» 

Формування навичок управління 

особистими знаннями, що у 

майбутньому знадобиться для 

професійного самовдосконалення 

та оволодіння майбутніми 

техніками-технологами харчової 

Інтелект-карти 
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галузі конструктивними уміннями 

у контексті формування готовності 

до професійної самореалізації 

13 3 Основи 

філософських 

знань 

«Філософське вчення про 

цінність», «Особистість і 

суспільство» 

Розкриття сутності поняття 

«самореалізація» та її 

філософського коріння, важливість 

формування ціннісних установок 

для розвитку особистості; більш 

якісне засвоєння навчальної 

інформації 

Лекція-диспут, 

методичний 

прийом 

«Перевір 

викладача» 

 

14 3 Соціологія «Соціологія конфлікту» Поглиблення знань майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі 

про причини соціальних 

конфліктів, одержання навичок 

прогнозування та попередження 

конфліктів як однієї з умов 

успішного кар’єрного зростання та 

професійної самореалізації 

Кейс-метод 
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Додаток К 

Результати обробки експериментальних даних  

 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційно-ціннісний компонент (ЕГ та КГ до експерименту) 

Долі одиниці 0,084 0,096 0,493 0,520 0,423 0,384 

Кутове перетворення 0,5881 0,6300 1,5568 1,6108 1,4162 1,3367 

Спостережуване 

значення критерію *
  

0,3349 0,4312 0,6348 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,7380 0,6667 0,5261 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза 

про наявність суттєвих 

змін в рівнях 

сформованості 

0,2620 0,3333 0,4739 

Когнітивно-пізнавальний компонент (ЕГ та КГ до експерименту) 

Долі одиниці 0,124 0,146 0,288 0,288 0,588 0,566 

Кутове перетворення 0,7197 0,7841 1,1329 1,1329 1,7477 1,7032 

Спостережуване 

значення критерію *
  

0,5143 0 0,3555 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,6075 1 0,7225 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза 

про наявність суттєвих 

змін в рівнях 

сформованості 

0,3925 0 0,2775 

Процесуально-діяльнісний компонент (ЕГ та КГ до експерименту) 

Долі одиниці 0,123 0,128 0,285 0,240 0,592 0,632 

Кутове перетворення 0,7167 0,7318 1,1263 1,0239 1,7559 1,8380 

Спостережуване 

значення критерію *
  0,1205 0,8171 0,6555 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,9042 0,4146 0,5127 
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 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза 

про наявність суттєвих 

змін в рівнях 

сформованості 

0,0958 0,5854 0,4873 

 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Особистісно-рефлексивний компонент (ЕГ та КГ до експерименту) 
Долі одиниці 0,046 0,064 0,170 0,152 0,784 0,824 

Кутове перетворення 0,4323 0,5115 0,8500 0,8010 2,1749 2,2758 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
0,6323 0,3911 0,8053 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,5277 0,6961 0,4214 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,4723 0,3039 0,5786 

Мотиваційно-ціннісний компонент (КГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,084 0,123 0,493 0,553 0,423 0,323 

Кутове перетворення 0,5881 0,7167 1,5568 1,6770 1,4162 1,2090 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
1,0264 0,9595 1,6543 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,3057 0,3382 0,0993 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,6943 0,6618 0,9007 

Когнітивно-пізнавальний компонент (КГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,124 0,277 0,288 0,553 0,588 0,170 

Кутове перетворення 0,7197 1,1085 1,1329 1,6770 1,7477 0,8500 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
3,1037 4,3431 7,1665 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

0,0021 0 0 
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 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Стьюдента 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9979 1 1 

 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Процесуально-діяльнісний компонент (КГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,123 0,170 0,285 0,430 0,592 0,400 

Кутове перетворення 0,7167 0,8500 1,1263 1,4303 1,7559 1,3694 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
1,0642 2,4270 3,0847 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,2883 0,0159 0,0023 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,7117 0,9841 0,9977 

Особистісно-рефлексивний компонент  (КГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,046 0,084 0,170 0,270 0,784 0,644 

Кутове перетворення 0,4323 0,5881 0,8500 1,0928 2,1749 1,8629 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
1,2436 1,9384 2,4901 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,2148 0,0537 0,0134 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,7852 0,9463 0,9866 

Мотиваційно-ціннісний компонент (ЕГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,096 0,266 0,520 0,638 0,384 0,096 

Кутове перетворення 0,6300 1,0838 1,6108 1,8504 1,3367 0,6300 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
3,6220 1,9128 5,6408 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0004 0,0569 0 
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 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9996 0,9431 1 

Когнітивно-пізнавальний компонент (ЕГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,146 0,352 0,288 0,600 0,566 0,048 

Кутове перетворення 0,7841 1,2703 1,1329 1,7722 1,7032 0,4418 

Спостережуване значення 

критерію *
  

3,8809 5,1027 10,0697 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0001 0 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9999 1 1 

Процесуально-діяльнісний компонент (ЕГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,128 0,352 0,240 0,584 0,632 0,064 

Кутове перетворення 0,7318 1,2703 1,0239 1,7396 1,8380 0,5115 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
4,2990 5,7129 10,5887 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0 0 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

1 1 1 

Особистісно-рефлексивний компонент  (ЕГ до та після експерименту) 
Долі одиниці 0,064 0,288 0,152 0,528 0,824 0,184 

Кутове перетворення 0,5115 1,1329 0,8010 1,6268 2,2758 0,8867 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
4,9607 6,5925 11,0888 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0 0 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

1 1 1 
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 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційно-ціннісний компонент (КГ та ЕГ після експерименту) 
Долі одиниці 0,123 0,266 0,553 0,638 0,323 0,096 

Кутове перетворення 0,7167 1,0838 1,6770 1,8504 1,2090 0,6300 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
2,9305 1,3845 4,6213 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0037 0,1674 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9963 0,8326 1 

Когнітивно-пізнавальний компонент (КГ та ЕГ після експерименту) 
Долі одиниці 0,277 0,352 0,553 0,600 0,170 0,048 

Кутове перетворення 1,1085 1,2703 1,6770 1,7722 0,8500 0,4418 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
1,2915 0,7596 3,2587 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,1977 0,4482 0,0013 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,8023 0,5518 0,9987 

Процесуально-діяльнісний компонент (КГ та ЕГ після експерименту) 
Долі одиниці 0,170 0,352 0,430 0,584 0,400 0,064 

Кутове перетворення 0,8500 1,2703 1,4303 1,7396 1,3694 0,5115 

Спостережуване значення 

критерію 
*

  
3,3553 2,4688 6,8486 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0,0009 0,0142 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

0,9991 0,9858 1 

Особистісно-рефлексивний компонент  (КГ та ЕГ після 

експерименту) 
Долі одиниці 0,084 0,288 0,270 0,528 0,644 0,184 

Кутове перетворення 0,5881 1,1329 1,0928 1,6268 1,8629 0,8867 
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 Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Спостережуване значення 

критерію 
*

  
4,3494 4,2630 7,7934 

Ймовірність 

спостережуваного 

значення за критерієм 

Стьюдента 

0 0 0 

Ймовірність, з якою 

приймається гіпотеза про 

наявність суттєвих змін в 

рівнях сформованості 

1 1 1 

 

Зауваження. Значення ймовірностей обчислені з точністю до 0,0001, 

тобто в тих випадках, коли в таблиці наведені значення 0 або 1, це треба 

розуміти в тому сенсі, що значення ймовірностей близькі до 0 або 1 

відповідно. 



298 

Додаток Л 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження 

1. Маятіна Н. В. Формування готовності майбутніх фахівців до 

професійної самореалізації як психолого-педагогічна проблема. Професійна 

освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць / голов. ред. 

І. І. Доброскок. Вип. 7/1. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 

2018. С. 169 – 182. 

2. Маятіна Н. В. Організація та методика проведення 

експериментального дослідження стосовно перевірки ефективності 

впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх техніків-

технологів з технології харчування до професійної самореалізації. Науковий 

журнал «Інноваційна педагогіка». Вип. 4. Том 2. Одеса, 2018. С. 39 – 43. 

3. Маятіна Н. В. Особливості розв’язання проблеми самореалізації у 

вітчизняній та зарубіжній науці. Теоретико-методичні проблеми виховання 

дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища 

освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». Вип. 21. Кн. 3. Том ІІ (76). К. : Гнозис, 2017. С. 201 – 207 

(Видання внесено до міжнародої наукометричної бази Index Copernicus ). 

4. Маятіна Н. В. Акмеологічний підхід у формуванні готовності 

майбутніх фахівців до професійної самореалізації. Теоретико-методичні 

проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний 

випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Том ІІІ (77). К. : Гнозис, 2017. С. 343 – 

352 (Видання внесено до міжнародої наукометричної бази Index Copernicus). 

5. Маятіна Н. В. Дослідження проблеми самореалізації у професійній 

діяльності. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини 

в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. 
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І. Маноха, Г. Собчук. Том І. Варшава – Київ : ПАН – Гнозис, 2017. С. 401 – 

408 (Видання внесено до міжнародої наукометричної бази Index Copernicus). 

6. Маятіна Н. В. Акмеологічний підхід у формуванні готовності 

майбутніх техніків-технологів з технології харчування до професійної 

самореалізації. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон : 

Херсонський державний університет, 2018. Випуск LXXXI. Том 2. С. 164 – 

168 (Видання внесено до міжнародої наукометричної бази Index Copernicus). 

7. Маятіна Н. В. Модель формування у коледжах готовності майбутніх 

техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації. 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон : Херсонський 

державний університет, 2018. Випуск LXXXIІ. Том 2. С. 163 – 166 (Видання 

внесено до міжнародої наукометричної бази Index Copernicus). 

8. Maiatina N., Matviienko O. Criteria, Key Indicators and Preparedness 

Levels in Future Food Technicians for Professional Self-Realization. Intellektual 

Archive. Volume 7, Number 3. Toronto, May/June 2018. P. 158 – 167. 

9. Матвієнко О. В., Маятіна Н. В. Педагогічні засади формування 

готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів з 

технології харчування у коледжах : навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ : 

НАІР, 2019. 120 с. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

10. Маятіна Н. В. Шляхи та умови формування ціннісного ставлення 

до здоров´я у студенської молоді. Психологія і педагогіка в системі сучасного 

гуманітарного знання ХХІ століття : Зб. тез Міжнарод. науково-практ. 

конф. Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних 

досліджень», 2016. С. 70 – 72. 

11. Маятіна Н. В. Актуальні проблеми формування ціннісного 

ставлення до здорового способу життя у сучасної молоді. Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : Зб. тез  Всеукр. науково-

практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 28. С. 174 – 177. 
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12. Маятіна Н. В. Поняття про самореалізацію у дослідженнях 

вітчизняних науковців. Modern methods, innovations and operational experience 

in the field of psychology and pedagogics : Conference proceedings. : (October 20-

21, 2017). Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. С. 25 – 27. 

13. Маятіна Н. В. Теорія та практика здоров’язберігаючого виховання 

у позанавчальній діяльності. Проблеми фахової підготовки вчителя 

початкової школи в контексті становлення нової української школи : Зб. тез 

Міжнар. науково-практ. конф. Київ, (2 грудня 2016 року). Івано-Франківськ : 

НАІР, 2017. С. 139 – 143. 

14. Маятіна Н. В. Акмеологія як наука: теоретичні аспекти. 

Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : Зб. тез 

Всеукр. науково-практ. конф.: (2-3 лютого 2018 року). Запоріжжя : 

Класичний приватний університет, 2018. C. 37 – 39. 

15. Маятіна Н. В. Акмеологічний підхід у професійній освіті. Сучасні 

тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Зб.тез 

Міжнар. науково-практ. конф.: (2-3 лютого 2018 року). К. : ГО «Київська 

наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч. 1. С. 23 –25. 

16. Маятіна Н. В. Актуальні проблеми формування готовності 

майбутніх фахівців до професійної самореалізації. Сучасна українська 

освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих : Зб. наук. праць 

V Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. : (27 лютого 2018 року). Переяслав-

Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 73 – 76. 

17. Маятіна Н. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців як 

складова педагогічної системи професійної освіти. Вплив досягнень 

психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства : Зб. тез 

Міжнар. науково-практ. конф.: (9-10 березня 2018 року). Харків : 

Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 64 – 

68. 

18. Маятіна Н. В. Педагогічні умови професійної підготовки студентів 

ВНЗ: теоретичний аспект. Педагогічні інновації в освітньому просторі 
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сучасного вищого навчального закладу :  Зб. тез  Всеукр.  науково-практ. 

конф. : (16 березня 2018 року). Київ : Київський кооперативний інститут 

бізнесу і права, 2018, С. 21 – 22.  

19. Маятіна Н. В. Аналіз сутності поняття «педагогічні умови». 

Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: 

європейський вимір: Зб. тез Міжнар. науково-практ. конф.: (м.Черкаси, 29-30 

березня 2018 року). Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. С. 29 – 30. 

20. Маятіна Н. В. Формування готовності майбутніх техніків-

технологів з технології харчування до професійної діяльності на засадах 

акмеологічного підходу. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Зб. 

тез  Міжнар. науково-практ. конф. : (м. Київ, 4-5 травня 2018 року). К. : ГО 

«Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. С. 47 – 49. 

21. Маятіна Н. В. Актуальність акмеологічного підходу щодо 

підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : Зб. тез 

Міжнар. науково-практ. конф. : (м. Харьків, 11-12 травня 2018 року) : 

Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. 

Харків, С. 50 – 53. 

22. Маятіна Н. В. Програма педагогічного дослідження стосовно 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів з технології харчування у коледжах. International Multidisciplinary 

Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for 

Ukraine and Poland» Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Volume 

3. Stalova Wola : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 138 – 142. 

23. Маятіна Н. В. Педагогічні умови формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів з технології 

харчування у коледжах. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних 

проблем виховання і освіти :Зб. тез Міжнар. науково-практ. конф. (м. 

Харьків, 27-28 липня 2018 року) : Східноукраїнська організація «Центр 

педагогічних досліджень», 2018. Харків, С. 67 – 72.  
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24. Маятіна Н. В. Професійна самореалізація як соціально-педагогічна 

проблема. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в 

Україні : Зб. тез Міжнар. наук-практ. конф.: ГО «Львівська педагогічна 

спільнота», 2018. Львів, С. 58 – 59. 

25. Маятіна Н. В. Структурні компоненти готовності майбутніх 

техніків-технологів з технології харчування до професійної самореалізації. 

Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального 

закладу : Матеріали Всеукр.  наук-практ. конф. (м.Київ, 16 березня 

2019 року): Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2019. Київ,  

C. 42 – 44. 
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Додаток М 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Маятіна Наталія Василівна 

«Формування готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі у коледжах»  

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

 

Основні теоретичні та практичні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях різного 

рівня: 

Міжнародних: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми фахової 

підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової 

української школи». м. Київ, 2 грудня 2016, очна форма участі. Тема 

доповіді: Теорія та практика здоров’язберігаючого виховання у 

позанавчальній діяльності. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і 

педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття», м. 

Харків, 9-10 грудня 2016, очна форма участі. Тема доповіді: Шляхи та умови 

формування ціннісного ставлення до здоров´я у студенської молоді. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні», м. Львів, 

21-22 квітня 2017, очна форма участі. Тема доповіді: Актуальні проблеми 

формування валеологічної компетентності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації в процесі вивчення фізики.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Формування 

особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи», 

Умань, 27-28 вересня 2017, очна форма участі. Тема доповіді: Генеза 
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проблеми формування готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі. 

5. International research and practice conference «Modern methods, 

innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics», 

Lublin, republic of Poland, 20-21october 2017, заочна форма участі. Тема 

доповіді: Поняття про самореалізацію у дослідженнях вітчизняних 

науковців. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук», м. Київ, 2-3 

лютого 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Акмеологічний підхід у 

професійній освіті. 

7. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна 

українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих», 

м. Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2018, заочна форма участі. Тема 

доповіді: Актуальні проблеми формування готовності майбутніх фахівців до 

професійної самореалізації. 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив досягнень 

психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства», 

м. Харків, 9-10 березня 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Педагогічні 

умови підготовки майбутніх фахівців як складова педагогічної системи 

професійної освіти.  

9. Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців 

у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір», м. 

Черкаси, 29-30 березня 2018, очна форма участі. Тема доповіді: Аналіз 

сутності поняття «педагогічні умови».  

10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні», м. Львів, 

27-28 квітня 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Професійна 

самореалізація як соціально-педагогічна проблема. 
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11. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та 

психологія: виклики і сьогодення», м. Київ, 4-5 травня 2018, заочна форма 

участі. Тема доповіді: Формування готовності майбутніх техніків-

технологів з технології харчування до професійної діяльності на засадах 

акмеологічного підходу. 

12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології», 

м. Харків, 11-12 травня 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: 

Актуальність акмеологічного підходу щодо підготовки майбутніх фахівців 

до професійної діяльності.  

13. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасний рух науки», м. Дніпро, 28-29 червня 2018, заочна форма участі. 

Тема доповіді: Педагогічний експеримент як складова педагогічного 

дослідження. 

14. International multidisciplinary conference «Key Issues of Education 

and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalova Wola, 

Republic of Poland, 20-21 july 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: 

Програма педагогічного дослідження стосовно формування готовності до 

професійної самореалізації майбутніх техніків-технологів з технології 

харчування у коледжах.  

15. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 

напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти», м. Харків, 27-

28 липня 2018, очна форма участі. Тема доповіді: Педагогічні умови 

формування готовності до професійної самореалізації майбутніх техніків-

технологів з технології харчування у коледжах. 

Всеукраїнських: 

16. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», м. 

Переяслав-Хмельницький, 16 грудня 2016, заочна форма участі. Тема 
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доповіді: Актуальні проблеми формування ціннісного ставлення до здорового 

способу життя у сучасної молоді. 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні 

інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу», м. 

Київ, 10 березня 2017, заочна форма участі. Тема доповіді: Соціально-

педагогічні аспекти формування здорового способу життя студентів ВНЗ. 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

наукові дослідження у галузі педагогіки та психології», м. Запоріжжя, 2-3 

лютого 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Акмеологія як наука: 

теоретичні аспекти. 

19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні 

інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу», 

Київ, 16 березня 2018, заочна форма участі. Тема доповіді: Педагогічні умови 

професійної підготовки студентів ВНЗ: теоретичний аспект. 

20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні 

інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу», м. 

Київ, 22 березня 2019, заочна форма участі. Тема доповіді: Структурні 

компоненти готовності майбутніх техніків-технологів з технології 

харчування до професійної самореалізації. 
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Додаток Н 

ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Маятіна Наталія Василівна 

«Формування готовності до професійної самореалізації майбутніх 

техніків-технологів харчової галузі у коледжах» 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

(СКАНОВАНІ КОПІЇ) 
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