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ОЛЕКСАНДР КУЧАЙ, ТЕТЯНА КУЧАЙ  Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців 

Інтеграція вищої освіти, науки й виробництва є основою відновлення змісту й форм навчання та виховання майбутнього фахівця, чинником, що зміцнює єдність і взаємодію його навчальної, нау-ково-дослідної, трудової й громадської діяльності.  Освіта і виховання покликане сформувати у майбутнього фахівця такі особистісні якості й здібності, які дозволять йому самостійно орієнту-ватися у професійному світі й визначати вектор свого професійного зростання, загальний стиль професійної життєдіяльності [1].  Професійна культура особистості, безпереч-но, передбачає володіння професійними знання-ми, вміннями та навичками, серед яких значне місце належить знанням норм і правил міжособи-стісної взаємодії, умінням і навичкам спілкування, адекватного донесення інформації, рефлексії вла-сної професійної діяльності [2].  Питанням професійної культури майбутніх фахівців займалися такі вчені: Б. Ананьєв, А. Асмо-лов, В. Біблер, І. Бех, О. Газман, О. Дашкевич, М. Каган, Л. Коган, А. Леонтьєв, В. Сластьонін та ін. Професійна культура фахівця має свою специ-фіку. Серед її елементів можна виділити наступні: прогнозування, інтерпретація соціальних явищ і завдань у цілі і завдання діяльності; усвідомлення професійної культури як шлях до успіху; викорис-тання професійної культури з різноманітними формами діяльності; аналіз досягнутого резуль-тату, пов'язуванням його з висунутими цілями і завданнями професійної культури. Як було зазначено вище, професійна культура фахівця є складовою його загальної культури, точніше утворенням у цілісній структурі особис-

тості, що характеризує всю сукупність відносин у сфері педагогічної діяльності та відповідний роз-виток індивідуальних професійно значущих здіб-ностей, розумових, психологічних та фізичних якостей, мотиваційної сфери, забезпечує високу якість і позитивне ставлення до професійної ді-яльності. Можемо окреслити найбільш характерні риси професійної культури фахівця: наявність здібностей до професійної діяльності, розвиток яких сприяє вихованню культури, в результаті якої фахівець здатний відчувати й розуміти ото-чуючих; сформованість професійної культури, що впливає як на загальний розвиток людини, так і на її внутрішній світ і є основою загальної культу-ри; наявність професійно-культурних навичок і умінь; розвиток емоційної сфери, без якої немож-ливий розвиток духовної культури особистості, засвоєння цінностей суспільного буття тощо [3].  На рівні професійної культури майбутнього фахівця впливають багато чинників, але найваго-мішими з них є: наукова і загальна культура ви-кладачів, культура організації різнопланової ді-яльності студента у вузі, якість і естетичний ви-гляд матеріально-технічного і методичного забез-печення навчального процесу. У вищому навчальному закладі завдання фор-мування загальної і професійної культури майбу-тнього фахівця вирішується колективом виклада-чів – людей різного віку і досвіду різних спеціаль-ностей і педагогічних поглядів, різного характеру і темпераменту, морального розвитку тощо. Формування професійної культури майбутньо-го фахівця неможливо на кафедрі, де не склалась культура сумісної діяльності і міжособистісного 

УДК 378.091 
Тетяна  КУЧАЙ   

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології 
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово 

e-mail: tetyanna@ukr.net 
Олександр  КУЧАЙ  

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 

e-mail: kuchay@ukr.net  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 

У статті висвітлено теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців. Професійна ку-
льтура фахівця має свою специфіку. Виділено елементи професійної культури фахівця. Окреслено най-
більш характерні риси професійної культури фахівця. Розкрито складники професіоналізму особистос-
ті. Професійна культура посідає особливе місце у структурі культури особистості, оскільки в процесі 
професійної діяльності культура особистості набуває свого всебічного й ефективного втілення. 
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ОЛЕКСАНДР КУЧАЙ, ТЕТЯНА КУЧАЙ  Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців спілкування викладачів. Тому оновлення вимог до професійної культури майбутнього фахівця автоматично доповнюють перелік вимог до нау-ково-педагогічного складу навчального закладу, адже наукове знання може існувати тільки в пев-ному культурному середовищі. Підвищення рівня професійної культури сту-дента неможливо також без покращення якості навчальної діяльності, а саме: культури навчаль-ної праці, її продуктивності за рахунок наукової організації та інтенсифікації навчального проце-су, збільшення коефіцієнту корисної аудиторної і позаурочної роботи. На практиці це означає певні зміни в організаційній структурі вищого навчаль-ного закладу, що враховували б тенденції інтегра-ції навчально-виховної, наукової та виробничої діяльності,створювали б умови для формування соціокультурних аспектів професійної діяльності майбутніх фахівців, адаптували механізм органі-зації різнобічної діяльності студентів до нових вимог часу. Гармонійний розвиток особистості неможли-вий без підвищення обсягу культурного і інфор-маційного насичення навчального процесу, впро-вадження проблемного навчання й моделювання професійних ситуацій. Таке середовище створю-ють міждисциплінарні інтегративні курси, що творчо й цілеспрямовано поєднують різні галузі знань, зберігаючи їх системність і цілісність, фор-мують і розширюють кругозір студентів, створю-ють моральну, інтелектуальну і психологічну базу для майбутньої праці [4]. Професійний розвиток входить до загального розвитку особистості. Виділяють наступні склад-ники професіоналізму особистості: 
– освіченість; 
– системність та аналітичність мислення, вміння прогнозувати розвиток ситуації, передбачити результат рішень, вміння мислити масштабно та реалістично водно-

час; 
– комунікативні вміння, навички ефектив-ної міжособистісної взаємодії; 
– високий рівень саморегуляції, розвине-ність самоконтролю, стресостійкість; 
– ділова спрямованість, активність, праг-нення до постійного підвищення профе-сіоналізму; 
– чітка Я-концепція, реалістичне сприйнят-тя своїх здатностей [5]. Професійна культура забезпечує необхідний рівень виконання професійних функцій та можли-вість подальшого самовдосконалення фахівця. Вона виявляється через єдність особистісних та професійних якостей індивіда, ступеня володіння ним досягненнями й фаховими компетенціями, соціально-професійною мобільністю, що сприяє соціальному й духовному розвитку за умов вход-ження в загальноєвропейський освітній простір. Сьогодні є потреба у вивченні, визначенні й аналі-зі саме цього комплексу якостей, які формуються у вищій школі й зазнають свого подальшого вдос-коналення, застосовуються й реалізуються в тру-довій діяльності. Професійна культура посідає особливе місце у структурі культури особистості, оскільки в про-цесі професійної діяльності культура особистості набуває свого всебічного й ефективного втілення. У структурі культури особистості особливе значення належить професійній культурі особис-тості. Вона посідає все більше місце і як предмет дослідження, і як фактор, значимий для пояснен-ня, розуміння поведінки працівників, і особливо майбутніх фахівців, як людей, що мають володіти спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, бути висококваліфікованими фахівцями із широкою ерудицією та високим загальнокультур-ним рівнем відповідно до глобальних викликів сучасності [6]. 
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Татьяна Кучай, Александр Кучай. Теоретические основы профессиональной культуры буду-
щих специалистов 

В статье освещены теоретические основы профессиональной культуры будущих специалистов. 
Профессиональная культура специалиста имеет свою специфику. Выделены элементы профессиональ-
ной культуры специалиста. Определены наиболее характерные черты профессиональной культуры 
специалиста. Раскрыто составляющие профессионализма личности. Профессиональная культура зани-
мает особое место в структуре культуры личности, поскольку в процессе профессиональной деятель-
ности культура личности приобретает своего всестороннего и эффективного воплощения. 

Ключевые  слова :  профессиональная культура, подготовка специалиста, образование, преподава-
тель. 

 
Tetyana Kuchai, Olexander Kuchai. Theoretical bases of professional culture of future specialties 
The article outlines the theoretical principles of professional culture of future specialists. The professional 

culture of a specialist has its own specifics. The elements of professional culture of a specialist are highlighted. The 
most characteristic features of professional culture of a specialist are outlined. The components of professional-
ism of the personality are revealed. Professional culture occupies a special place in the structure of the culture of 
the individual, because in the process of professional activity the personality culture becomes its comprehensive 
and effective embodiment. 

Professional culture provides the necessary level of performance of professional functions and the possibility 
of further self-improvement of a specialist. It manifests itself through the unity of personal and professional quali-
ties of the individual, the degree of possession of the achievements and professional competencies, social and pro-
fessional mobility, which promotes social and spiritual development in the conditions of joining the European 
educational space. Today, there is a need for studying, identifying and analyzing precisely this complex of  
qualities that are formed at a higher school and undergoing further improvement, applied and realized in labor 
activity. 

Key  words :  professional culture, training of specialist, education, teacher. 
 


