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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

Значні соціальні зміни, які мають місце в нашій країні, висувають особливі вимоги до рівня
професіоналізму сучасних спеціалістів. Одним з найважливіших аспектів професійного розвитку
особистості, а також її самореалізації є свідоме планування власного професійного просування,
кар’єри. Допомогти у цьому може рефлексивна підтримка професійного становлення майбутньо-
го спеціаліста в студентські роки.

Відомо, що лише в процесі професійного навчання у ВНЗ відношення «людина — професія»,
що дотепер визначалося лише уявленнями особистості про обрану професію (не завжди вичерп-
ними, часто інфантильними, ідеалізованими), починає опосередковуватися необхідністю вклю-
чення студентів в активну, практичну діяльність, формування себе як професіонала, суб’єкта
професійного відношення. На цьому етапі починає складатися образ «Я — як професіонал, що
розвивається», формується професійна само-ідентичність, що включає в себе рефлексивне при-
йняття і підтвердження внутрішньої і зовнішньої тотожності професіоналам у визначеній сфері
трудової діяльності, що має відображення у різних образах «Я»: «Я як професіонал», «Мій ідеал
професіонала», «Моя можлива кар’єра», «Мій спосіб досягнення професійного успіху» та ін.

На наш погляд, доцільним було б введення до навчального процесу своєрідного рефлексивно-
го тренінгу, який можна було б реалізувати під час проведення практичних занять і самостійної
роботи студентів з курсів психолого-педагогічного циклу, із застосуванням спеціальних прийо-
мів розвитку різних аспектів професійної рефлексії.

Цей тренінг повинен носити характер взаємодії, що розвиває, у системі «викладач — студент
як майбутній професіонал». Такий підхід дозволяє студентам зайняти активну позицію стосовно
всіх етапів тренінгу і дає їм можливість: а) активізувати професіоналізацію як процес; б) зверта-
тися до екзистенціальних феноменів — змістів, цінностей, Я-концепції своєї майбутньої профе-
сійної діяльності; в) створити цілісний, багатогранний образ індивідуального професійного жит-
тя; г) одержувати великий матеріал для подальшої змістовної аналітичної і концептуальної
роботи з активізації і поглиблення професійної та особистісної ідентифікації; д) сприяти форму-
ванню й становленню «Я-концепції професіонала» тощо.

Тренінг дозволить особистості за допомогою рефлексії побачити в собі, розкрити, розгорнути,
перевести в конкретні вчинки і дії свій професійний потенціал. Знання щодо способів і прийомів
рефлексії, самопізнання, саморозвитку студенти одержують від викладача-психолога, який дає їм
моделі рефлексивної діяльності через конкретні методичні прийоми, що мають рефлексивний
характер. Ці прийоми повинні бути нескладними за змістом і не займати багато часу. Наприклад,
можна використовувати проективні малюнки, написання творів на відповідну професійну тему
або ж заповнення експрес-анкет, які містять питання про особливості професійного становлення
особистості на даному етапі її розвитку та очікування від майбутнього.

Пропонована модель практичної підтримки професійного становлення за допомогою рефлек-
сивних технік, може застосовуватися як для індивідуальної, так і для групової роботи зі студен-
тами. В перспективі, на її основі можуть бути розроблені інші консультативні й тренінгові про-
грами для збільшення числа рефлексивно-обдарованих особистостей, активно орієнтованих на
професійне життя. Також, на наш погляд, техніки, запропоновані в цій моделі, можуть стати ін-
струментарієм для відбору фахівців економічних спеціальностей.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Використання сучасних технологій у викладанні засноване на осмисленні практичного педа-
гогічного досвіду, цілеспрямованій педагогічній діяльності, зорієнтованій на зміні та розвитку
навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання,
формування якісно іншої педагогічної практики. Сучасні технології надають студентам можли-




