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ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
ЦІННОСТІ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРІЯ
Інтеріоризацію професійно-орієнтованих знань в процесі
навчання у виші визначають як процес та результат засвоєння і
перетворення знань в професійно-оріентовані, що характеризується
спеціфічною трансформацією пізнавальних об'єктів у особистісно
значущі, які дозволяють вирішувати професійні завдання майбутньої
діяльності, набуття соціального досвіду, що не лише, формуються,
але і в подальшому використовуються в процесі професійної
діяльності. Освітнє середовище вишу і сучасні вимоги до професійної
підготовки визначають зміст професійно-зорієнтованих знань, а їх
набуття забезпечує професійний розвиток.
Підхід включає в себе не лише сукупність певних принципів і
теоретичних положень, а й відповідні їм способи діяльності. Ця
суттєва ознака підходу обумовлює той факт, що дана категорія
широко застосовується не тільки в науковій, дослідницькій
діяльності, а й у соціальній практиці, екстраполюється на ту
соціальну діяльність, в основу якої покладено ідеї та принципи
відповідного дослідницького підходу.
Підхід ми розглядаємо як орієнтацію при здійсненні своїх дій, що
спонукає до використання певної сукупності взаємопов'язаних
139
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закономірностей, принципів, ідей і способів діяльності в процесі
інтеріоризації професійно-орієнтованих знань в процесі навчання у
виші.
Психологічний механізм інтериорізації дозволяє зрозуміти
динаміку духовних потреб особистості. Діяльність, вчинена
особистістю при певних умовах, створює нові об'єкти, які
викликають нову потребу. Особистість, внутрішньо зіставляючи свої
дії і вчинки з майбутньою діяльністю, прогнозує її відповідно
соціальним вимогам і трансформує їх у внутрішній стан. Обраний
об’єкт перетворюється на потребу, діють механізми інтериоризації.
Інтеріоризація особистістю загальнолюдських цінностей у
процесі здійснення студентами оціночної діяльності допомагає їм
проектувати нову діяльність відповідно до суспільних еталонів і тих
завдань, які постають перед ними у процесі самоосвіти
і
самовиховання, та реалізувати їх на практиці.
Емоційна природа процесу інтеріоризації підтверджена
численними дослідженнями. У них показано, що соціальні цінності
сприймаються не тільки свідомістю, раціональним мисленням, але
перш за все почуттями.
Формування ціннісних орієнтацій протікає за допомогою
інтеріоризації, ідентифікації та інтерналізації [3].
Інтеріоризація суспільно значущих цінностей, на думку І.Ф.
Кліменко, відбувається через засвоєння соціальних нормативів як
вербальним, так і поведінковим шляхом [1].
Інтеріоризація і соціальна адаптація, на думку К.В. Рубчевского,
є основними формами соціалізації особистості. Інтеріоризацію слід
розуміти як процес запозичення із зовнішнього середовища певних
відомостей і їх засвоєння в якості знань, умінь, норм, зразків
поведінки, цінностей [6].
У дослідженні проблем інтеріоризації практик B.C. Любченко на
перший план виводить практичні знання і навички. В основі
інтеріоризації відносин, на думку автора, виступають не теоретичні
знання індивіда, а практичне знання[4].
А.Н. Леонтьєв визначає інтеріоризацію дій як поступове
перетворення зовнішніх дій у дії внутрішні, розумові. Він
підкреслює, що цей процес відбувається в онтогенному розвитку
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людини [5].
Таким чином, аналіз різноманітних наукових підходів до
визначення терміну «інтеріоризація», демонструє, що результатом
даного процесу є не просто набуття нових знань, а перетворення
структури особистості.
Теоретичною основою сучасної освіти є особистісноорієнтований підхід, який реалізується як науково обгрунтована
стратегія, направлена на забезпечення єдності соціально-морального,
загально культурного і професійного розвитку особистості з
урахуванням тенденцій функціонування та розвитку суспільства.
Під особистісно-орієнтованим підходом прийнято розуміти
методологічну орієнтацію в педагогічній діяльності, що дозволяє за
допомогою опори на систему взаємопов'язаних понять, ідей і
способів дій забезпечувати і підтримувати процеси самопізнання, та
самореалізації особистості, розвитку її неповторної індивідуальності.
Центральною ланкою особистісно-орієнтованої професійної
освіти є професійне становлення - розвиток особистості в процесі
професійного навчання, освоєння професії і виконання професійної
діяльності.
Стосовно
професійного
навчання
особистісноорієнтований підхід трактується як набуття особистістю якостей
суб'єкта життєдіяльності в процесі її професійного становлення і
розвитку.
Особистісно-орієнтований підхід, на наш погляд, дозволяє
розглядати організацію освітнього процесу відповідно до потреб,
інтересів, схильностей і здібностей студента, з урахуванням вимог
соціуму до їхнього морального, інтелектуального і професійного
рівня підготовки. Йдеться про підхід, який орієнтується не тільки на
знання, вміння і навички, а головним чином на особистість і
життєдіяльність студента, тобто на його культуру, світогляд,
інтереси, інтелект, відносини (до інших людей, до себе) , емоції,
здоров’я, спосіб життя.
Аксіологічний підхід передбачає орієнтацію освіти на
формування у студента системи загальнолюдських і професійних
цінностей, що визначають його ставлення до світу, до своєї
діяльності, до самого себе як людини і професіонала.
Молодий фахівець в процесі професійної підготовки у виші так
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чи інакше стає суб'єктом і об'єктом професійної соціалізації та
адаптації, в процесі якої він засвоює основні елементи професійного
світогляду і цінностей професійної спільноти.
Таким чином, можна зробити висновок, що з розвитком
свідомості і особистості йде безперервний процес формування
особистісних цінностей людини - процес складний неоднозначний,
багато в чому визначається соціальними змінами і того виховного та
соціального середовища, в якому розвивається особистість.
Рефлексивно-діяльнісний підхід визначається трансформацією
процесів рефлексії та діяльності. Рефлексія змісту і послідовності
стадій в ретроспекиві функціонального розвитку особистості і
системи її просторових відносин в соціальному середовищі сприяє
підвищенню усвідомленню системи відносин і вирішення не тільки
особистісних, а й соціальних конфліктів, що дуже значимо в
професійній підготовці. Таким чином, ідея рефлексивно-діяльнісного
підходу до інтеріоризації професійно-орієнтованих знань в процесі
навчання у виші пов'язана не з самою професійною діяльністю як
такої, а з діяльністю як засобом становлення і розвитку суб'єктності
студента.
Технологічний підхід застосовують при проектуванні і
організації навчально-виховного процесу, оцінці його ефективності,
розробці різних технологій навчання, прийомів оптимізації процесу
освіти, в управлінні освітніми установами, у професійній освіті.
Основні принципи застосування технологічного підходу є
відтворюваність, діагностика заданих цілей, досягнення запланованих
результатів, алгоритм, проектування, керованість освітнім процесом.
У процесі професійної підготовки студент, внутрішньо
співставляє свої дії і вчинки з майбутньою професійною діяльністю,
прогнозує їх відповідно до соціальних вимог і трансформує їх у
внутрішній стан. Відібраний об'єкт пере-ходить в потребу, тобто
працює механізм інтеріоризації. Цінність набуває спонукальну силу
мотиву діяльності тоді, коли вона інтеріоризована особистістю,
представляє необхідний момент внутрішнього існування, коли
людина може чітко сформулювати мету своєї діяльності, бачити її
гуманістичний зміст, знаходити ефективні засоби її реалізації,
правильного своєчасного контролю, оцінки і корекції своїх дій.
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Інтеріоризація професійних знань в процесі навчальної діяльності
здійснюється поетапно: формування ціннісного знання; осягнення і
прийняття соціального досвіду в процесі рефлексії та інтерпретації; і
як результат прийняття соціального досвіду як особистого.
Інтеріоризація професійно-орієнтованих знань студентами в
процесі навчання у виші детермінована соціальними, економічними і
культурними умовами розвитку суспільства, значущими для системи
вищої освіти, а також принципами, що відображають специфіку
професійної діяльності.
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Збірник містить матеріали науково-практичної конференції викладачів і
студентів «Мова, культура та освіта». Доповіді відображають широкий спектр
досліджень із галузей мовознавчої, культурологічної та педагогічної наук:
методика викладання та інноваційні технології навчання, культурологічна
парадигма освіти, новітні напрямки у сучасному мовознавстві, реформування
системи професійної та довузівської підготовки. Представлені доробки
учасників конференції можуть бути корисними для викладачів, учителів,
наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться
питаннями підвищення якості освіти.
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