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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ПТНЗ З НАПРЯМКУ 

«ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО» 
 
Статтю присвячено проблемі популяризації робітничих професій серед молоді, а саме з напрямку «Швейне 
виробництво». На основі аналізу, узагальнення наукових джерел, педагогічної діяльності висвітлено 
раціональність розподілу трудових ресурсів, що безпосередньо ґрунтується на порівнянні знань про професії та 
знань про індивідуально – психологічні якості людини. Тому в сучасній літературі широко визнається, що основою 
і необхідним етапом вирішенню організаційних та методичних питань в професійно – технічній освіті є вивчення 
конкретних видів професійної діяльності і визначення вимог, які вони ставлять до людини, як до суб’єкта праці. 
Визначені вимоги до психофізіологічних і особистісних характеристик людини, окреслено сукупність професійно 
важливих якостей робітника швейного виробництва. Зроблено акцент на необхідність   розвивати у випускників 
професійно - технічних навчальних закладів, в умовах орієнтації на європейські стандарти, почуття нового, як 
мотиву пошуку нових прийомів і методів роботи, боротьби за інновації і практику. 
Ключові слова: особистість, індивідуально – психологічні якості, здібності, професійна діяльність, професійно - 
технічний навчальний заклад, психофізіологічні і особистісні характеристики, швейне виробництво. 

 
Постановка проблеми.  Якісні зміни в 

суспільстві та орієнтація на європейські рин-
кові відносини змінюють ціннісні установки 
людей, ускладнюють міжособистісні взає-
модії, ламають стійкі стереотипи та способи 
поведінки. Затверджується розуміння того, що 
від самореалізації кожної особистості за-лежать 
масштаби досягнень персональних успіхів і 
рівень розвитку всього суспільства. Щоб 
реалізувати себе духовно і соціально, людині 
необхідно пізнати себе, своє оточення і своє 
місце в цьому оточенні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методи, умови і способи практичної реалізації 
актуальних завдань, які полягають у 
максимальному забезпе-ченні потреб та вимог 
системи підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітничих кад-рів відображені у дослідженнях 
вітчизняних науковців: А. Алексюка, М. 
Анісімова, С. Артюха, С. Гончаренка, Г. Гор-
дійчук, Р. Гуревича, Л. Заскалєти, І. Зязюна, О. 
Коваленко, А. Лігоцького, П. Лузана, Н. Ничка-
ло, В. Олійника, Л. Сушенцевої, О. Щербак, а 
також зарубіжних вчених: російських —  Ю. 
Бабанського, С. Батишева, В. Безрукової, А. 
Біляєвої, В. Болотова  Е. Зеєра, Н. Кузьміної; 
білоруських — Б. Белькевича, М. Цирельчука, 
А.Шкляра; польських — С. Квятковсько-го, Ф. 
Шльосека та ін.  

Метою статті є визначення і обґрунту-
вання професійно важливих ознак учнів ПТНЗ 
з напрямку „Швейне виробництво”, заснованих 
на експертних оцінках. 

Основні результати дослідження. 
Спеціаліст, після закінчення вищого 
навчального закладу, покликаний бути готовим 
до управлінської діяльності. Для цього йому 
необхідні не лише професійні знання, але і 

навички в області соціального управління, 
соціології організації підприємства, психології 
роботи з людьми. Що з цього є важливим для 
випускника професійно – технічного навча-
льного закладу? Людина, яка вступає у спілку-
вання на роботі, навчанні, відпочинку сприй-
мається і оцінюється оточуючими як особис-
тість. З точки зору психології людина не народ-
жується особистістю, а становиться нею в про-
цесі трудової діяльності, суспільного вихован-
ня та самовиховання [3]. Кожна особистість 
володіє такими психологічними компонентами 
як воля, інтелект, емоції. Важливою якістю 
особистості є вміння контролювати свої дії, 
правильно оцінювати їх та удосконалюватись з 
позицій моральних вимог суспільства. 

Механізм формування духовного складу 
особистості молодого робітника складний. В 
ньому особливе місце належить потребам та  
інтересам. Потреби визначають направленість 
дій людини, являються початковим збудником 
до дій. Різноманітність потреб особистості – 
один із відправних моментів різносторонності її 
інтересів. Інтерес – свідома форма проявів 
однієї або декількох потреб. При формування 
інтересів вирішальну роль  відіграють ті 
матеріальні та соціальні умови, в яких 
виховується і працює людина. Інтереси за 
змістом бувають матеріальними, профе-
сійними, пізнавальними, колективними і т.д. 
Пізнання основних інтересів особистості 
дозволяє визначити мотиви її поведінки. 
Активний інтерес проявляється наполег-
ливістю при оволодінні знаннями, профе-
сійними прийомами. Пасивний інтерес харак-
теризується слабким проявом цілеспрямова-
ності в діяльності особистості. Здібна, але 
пасивна молода людина не досягає результатів, 
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на які здатна (наприклад знаменитий фізик 
Едісон вважав, що геніальність   це 1 % 
натхнення і 99% «потіння»). 

Важливу роль у визначенні направленості 
особистості відіграють світогляд та переко-
нання. Світогляд відображає загальний погляд 
особистості на світ в цілому і на своє місце в 
ньому. Принципи, якими людина керується по 
відношенню до оточуючих, праці, до самої 
себе, засновані на її переконаннях. Ясні та 
стійкі переконання допомагають людині бути 
цілеспрямованою, послідовною, здатною дола-
ти труднощі, не втрачати бадьорості в тяжкі 
хвилини. Однобічність переконань, доміну-
вання в них повсякденності неминуче приведе 
до звуження суспільних контактів особистості, 
заморожуванню її здібностей. Боротьба за регу-
лярне виконання норми виробітку, вдоскона-
лення організації праці і технології виробницт-
ва, а у зв`язку з цим підвищена оплата за відмін-
ну трудову діяльність - приклад прояву здоро-
вої матеріальної зацікавленості. Робота тільки 
заради високого заробітку в шкоду якості, осо-
бистісного здоров`я, за рахунок безжальної 
експлуатації матеріальних трудових ресурсів є 
прикладом нездорового матеріального 
інтересу. 

Головним напрямком формування 
особистості в сучасному суспільстві являється 
забезпечення гармонійної комбінації її 
інтересів з інтересами суспільства. Щоб 
досягти цієї мети, необхідно знати 
індивідуальні якості людини, характер та його 
вольові властивості, темперамент, відношення 
до своєї особистості. В керуванні собою, в 
особистісній дисциплінованості, в дотриманні 
моральних принципів і проявляється характер 
людини. Скромність і самокритичність  повинні 
поєднуватися з особистісним почуттям гідності  
робітника, заснованим на свідомості дійсної 
цінності  своєї особистості, наявності відомих 
успіхів в труді на загальну користь. Але 
скромність не повинна  бути перепоною для  
відстоювання робітником своєї думки. 

Одним із найважливіших аспектів успішної 
трудової діяльності є здібності людини. 
Здібності це індивідуально – психологічні 
властивості  особистості, які є умовою 
успішного виконання даної діяльності та 
виявляють  відмінності  в динаміці оволодіння 
необхідними знаннями, вміннями, навичками 
[4]. Якщо деяка сукупність якостей особистості 
відповідає вимогам діяльності, якою оволодіває 
людина протягом педагогічно виправданого 
часу, то це дає  змогу говорити про наявність у 
неї здібностей до даної діяльності. В 
протилежному випадку людина може не 
оволодіти необхідними знаннями та навичками, 
або процес засвоєння затягнеться у часі, 
потребуватиме значних зусиль як від педагогів, 
так і від самої людини при скромних 

результатах. Не виключно, що здібності з часом 
можуть розвинутись. Виявляють здібності 
загальні та спеціальні [6]. До перших відносять 
суб’єктивні якості людини, такі як увага, 
спостережливість, запам’ятовування, творча 
увага і т.д. До других – здібності, які мають 
значення в певних сферах  діяльності: зорова 
пам'ять, абстрактне мислення і т.д. Спеціальні 
здібності отримують більший розвиток в 
діяльності людини, якщо вони з’єднуються з 
загальними.  Для того, щоб природні здібності 
були розвинуті до високої досконалості 
професіонала, потрібні не лише матеріальні і 
соціальні умови, але й  наполегливий, 
кропіткий труд самої особистості. 

Виявлення здібностей, формування 
схильностей та розвиток задатків майбутнього 
молодого робітника – одна із відповідальних 
задач педагога. На розвиток здібностей 
робітника  впливає трудовий колектив, сама 
праця. У навчальному процесі в учнів 
необхідно виховувати любов до праці і 
розуміння необхідності працювати на благо 
суспільства, усвідомлювати важливе значення 
суспільно корисної праці, і не бажання 
працювати «взагалі», а виконувати ті види 
праці, які необхідні суспільству. 

На сьогодні ринок праці безпосередньо 
впливає на всю систему освіти, диктує умови 
підготовки не тільки затребуваних в даний 
момент фахівців, але й конкурентоздатних в 
майбутньому. Велике значення у реформуванні 
професійно – технічної освіти має вивчення не 
лише ринку праці, сучасних професій та 
компетенцій, але і психолого – фізіологічних 
змін, які відбуваються з сучасним молодим 
поколінням під впливом виховання, 
середовища, засобів масової інформації. Одна із 
ключових цілей  таких досліджень  - вивчення 
тенденцій у розвитку сучасних професійних і 
компетентнісних  якостей  майбутніх фахівців 
робітничих професій. 

За даними досліджень, проведеними під 
патронатом Інституту професійно – технічної 
освіти НАПН України [2], з 26 видів 
професійних компетенцій фахівців – швейни-
ків не всі виявились однаково потрібними. Для 
професії «Швачка», в якості необхідних,  
виділено наступні: здатність адаптуватись до 
потреб у нових умовах на ринку праці, уміння 
вчитись, робота в команді, відповідальність. До 
неважливих віднесено: відповідальність за 
навчання інших робітників, управлінські 
навички в роботі, вміння роботи з клієнтами, 
навички пошуку інформації, виконання роботи 
в нестандартних ситуаціях. Але в навчально – 
виховному процесі останні компетенції не 
повинні бути віднесені на другий план; вони є 
важливими для виховання в учнів самоповаги, 
жаги до самоосвіти, прагнення підвищувати 
свій професійний рівень. 
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Висновки та пропозиції.  З точки зору 
фізіології до якостей необхідних для роботи 
швачки відносяться – гарний зір, тонка 
чутливість пальців рук, хороша координація, 
точний окомір; з точки зору психології – 
схильність до виконання монотонної роботи, 
вміння швидко переключатись з виконання 
однієї операції на іншу, акуратність, 
посидючість, терпіння. Та в останні десятиліття 
спостерігається підвищена гіперактивність 
дітей,   підлітків, що звичайно ж впливає на 

вибір майбутньої професії, в тому числі і 
швейного напрямку. 

Необхідно популяризувати серед підлітків, 
молоді робітничі професії. Допомагати в 
досягненні цієї мети повинні загальноосвітні 
школи, засоби масової інформації, Інтернет, 
центри зайнятості, батьки. Необхідно 
стимулювати роботодавців до підвищення 
рівня заробітної плати, але це неможливе без 
економічного зростання країни. Повинна бути 
дуже активна політика держави, щодо 
популяризації  робітничих професій. 
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Попович Т.А. 
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ ПТУЗ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ШВЕЙНОЕ ПРИЗВОДСТВО» 
Статья   посвящена проблеме популяризации рабочих профессий среди молодежи, а именно по направлению 
«Швейное производство». На основании анализа, обобщений научных источников, педагогической деятельности 
освещена рациональность распределения трудовых ресурсов, которая непосредственно базируется на сравнении 
знаний о профессии и знаний об индивидуально - психологических качествах человека. Поэтому в современной 
литературе широко признано, что основным и необходимым этапом решения организационных и методических 
вопросов в профессионально – техническом образовании есть изучение конкретных видов профессиональной 
деятельности и определение требований к человеку, как субъекту труда. Определены требования к 
психофизиологическим и личностным характеристикам человека, очерчена совокупность профессионально важных 
качеств работника швейного производства. Сделан акцент на необходимость развития у выпускников 
профессионально – технических учебных заведений, в условиях ориентации на европейские стандарты, чувства 
новизны, как мотива поиска новых приемов и методов работы, борьбы за инновации и практику. 
Ключевые слова: личность, индивидуально - психологические качества, способности, профессиональная 
деятельность, профессионально – техническое учебное заведение, психофизиологические и личностные 
характеристики, швейное производство. 
 
Popovich T.A.  
ANALYSIS OF THE PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF THE STUDENTS OF VOCATIONAL 
INSTITUTIONS STUDENTS IN «SEWING MANUFACTURE» 
The article is devoted to the problem of popularization of professions among young people, namely «Sewing 
manufacture». Based on the analysis, generalization of scientific sources, pedagogical activity highlights the rational 
distribution of labour resources that are directly based on a comparison of the knowledge about the profession and 
knowledge about individually-psychological qualities of the person. That`s why in modern literature is widely 
recognised that the basis and a necessary stage of solving organizational and methodological issues in vocational-
technical education is to study specific types of professional activities and requirements, which they put to the person 
as to the subject's work. Defined by the physiological requirements and personal characteristics of the person, outlined 
a set of professionally important qualities of a worker of sewing production. It is made an emphasis on the need of the 
developing graduates of vocational schools, in terms of the orientation of the European standards, the sense of new, 
as an reason to find new techniques and methods of the work, the struggle for innovation and practice. 
Keywords: personality, individual-psychological quality, ability, professional activity, a vocational educational 
institution, рsychophysiological and personality characteristics, sewing production. 

 

 


