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Пастушок Сніжана 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА–ПРАКТИКА 

 

Постійні зміни та реформи соціально-економічної сфери, які 

притаманні динамічному життю в умовах ХХІ сторіччя, вимагають від 

сучасного фахівця високого рівня конкурентоспроможності, одним з 

найважливіших чинників якої є високий рівень професіоналізму. 

Враховуючи те, що кожного року українські виші дають дипломи тисячам 

випускників, дуже гострою є проблема високоякісної професійної 

підготовки студентів.  

Проблема становлення професіоналізму протягом професійного 

розвитку особистості не є новою, але постійні трансформації у 

суспільному житті спричиняють повернення інтересу науковців до неї. 

Так, розуміння та структура професіоналізму особистості змінюється 

відповідно до умов і вимог тієї чи іншої професійної діяльності, тому її 

вивченню необхідно приділяти особливу увагу [1, с. 44]. 

На сучасному етапі розвитку психології актуальним є питання 

вдосконалення форм і методів професійної підготовки практичних 

психологів у напрямі поліпшення методів пізнання індивідуально-

неповторного особистісного потенціалу, розвитку необхідних професійних 

якостей майбутнього фахівця. Професійний розвиток – це складний процес 

циклічного характеру, в процесі якого людина не тільки удосконалює свої 

знання, вміння і навички, розвиває професійні здібності, але й одночасно 

може набувати професійних деформацій. 

У науковій літературі підготовка майбутніх психологів-практиків 

розглядається як «період професійного становлення, процес розвитку 

професійно значущих якостей та здібностей, професійних знань і вмінь, що 

супроводжується активним якісним перетворенням особистістю свого 

внутрішнього світу, що приводить до принципово нового способу 

життєдіяльності творчої самореалізації в професії» [2, с. 23–25]. 

Майбутні фахівці повинні розвивати у себе професійне мислення, 

соціальну активність, професійну креативність і компетентність, 

критичність мислення, здібності до прогнозування, імпровізації, загальну 

та психологічну культуру. Ефективність практичної професійної діяльності 

залежить від професійної та особистісної готовності спеціаліста до 

відповідного напряму діяльності [6, с. 78]. 

Існують і різні концептуальні підходи до професійного розвитку: 

професійне становлення особистості (Т. В. Кудрявцев, Є. О. Климов, 

Е. Ф. Зєєр); процес професіоналізації (Н. С. Глуханюк, О. Р. Фонарьов, 

Л. М. Мітіна); особистіснопрофесійний розвиток (А. О. Деркач, В. Г. Зазикін, 
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А. К. Маркова).  

Питання оптимізації процесу навчання та вдосконалення професійної 

підготовки майбутнього практичного психолога можуть бути вирішені з 

урахуванням особистісних характеристик та особливостей його профе-

сійної діяльності. Сутність професіоналізації майбутнього практичного 

психолога визначається в розвитку його як члена професійної спільноти, в 

забезпеченні його професійно-особистісного становлення як суб’єкта 

професійної діяльності [4, с. 187]. 

Важливою умовою для оптимізації індивідуально-професійного 

розвитку є емоційна готовність. Емоційна готовність майбутніх психологів 

до професійної діяльності – це стійке системне психологічне утворення в 

структурі емоційної сфери особистості майбутнього фахівця, яке виражає 

певний рівень емоційної зрілості особистості, базується на розвиненій 

емоційній компетентності, є показником психологічного здоров’я людини 

та забезпечує ефективну міжособистісну взаємодію. 

Структурними компонентами емоційної готовності психолога до 

майбутньої професійної діяльності є усвідомлення власних емоцій, 

керування емоціями, несхильність до афектів і швидкої немотивованої 

зміни настрою, розвинена емпатія, оптимістичний та атрибутивний стиль 

[6, с. 6–8]. 

Психологічна готовність до професійної діяльності розглядається як 

комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, 

наявність яких у майбутнього психолога має сприяти успішній 

професійній діяльності у галузі психології та взаємодії всіх її суб’єктів. 

Взаємозв’язок професійної готовності (готовності як цілісного утворення) 

та професійної зрілості виявляється у досить тісному взаємозв’язку 

компонентів, зокрема психофізіологічна готовність (готовність як 

психофізіологічний стан) тісно пов’язана із професійною ідентичністю. 

На думку О. Бондаренка, проблема професійно-особистісної 

підготовки психолога-практика включає чотири взаємопов’язані аспекти: 

 побудову теоретичної моделі спеціаліста, яка передбачає 

розробку стандартів (норм і нормативів), вимог до особистості та 

діяльності практичного психолога;  

 первинний відбір професійно придатних кандидатів;  

 розробку змісту навчання і розвитку психологів-практиків;  

 розв’язання проблем власне професійного самовизначення спе-

ціалістів, провідною з яких є проблема професійної ідентифікації 

[5, с. 147–148]. 

Виділяються об’єктивні (результативність праці) та суб’єктивні 

(психологічні) критерії професіоналізму. Зокрема, до суб’єктивних 

належать професійно важливі якості, професійні знання, уміння, навички, 

професійну мотивацію, професійну самооцінку та рівень домагань, 
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можливості саморегуляції та стресостійкість, особливості професійної 

взаємодії, загальну фізичну тренованість [3, с. 296]. 

Самостійну роботу майбутніх психологів можна організувати 

шляхом ведення щоденників самопізнання, самоаналізу, рефлексивних 

щоденників, де будуть описуватися напрямки розвитку особистісної 

зрілості, шляхи самокорекції та саморозвитку. У щоденниках майбутні 

психологи занотовують власні роздуми про особистісне зростання, 

записують дані самоаналізу, самоспостережень, порівнюють їх з 

результатами за психодіагностичними методиками [4, с. 9]. 

Неможливо уявити фахівця будь-якої діяльності, який, не 

пройшовши етапу професійного навчання, але включившись у професійну 

діяльність, буде мати всі ознаки професіоналізму (професійна компе-

тентність, професійно важливі якості, індивідуально-типологічні якості, 

професійну мотивацію тощо) [1, с. 43]. 

Відповідно до зазначеного вважаю, що професіоналізм майбутнього 

фахівця – це складне явище та процес, що має багаторівневу структуру, 

початковий рівень якого формується впродовж професійного навчання та 

завдяки виконанню провідної діяльності цього періоду – навчально-

професійної. При цьому на теоретичному рівні проблема становлення 

професіоналізму на етапі професійної підготовки на сьогодні не вирішена. 

Психологічними ознаками професіоналізму є:  

 покликання і мотивація, що передбачають зануреність у 

професію, професійну самоідентифікацію; 

 компетентність і креативність, що розкриваються у творчому 

застосуванні власних професійних знань; 

 обов’язковість і надійність – «професіонал – людина, на яку 

завжди й в усьомуможнапокластися»; 

 рефлексія і рівень домагань, що проявляються у вимогливості до 

себе, усвідомленні власних можливостей; 

 моральність і сумлінність, які зумовлюють якість роботи, що 

виражаються у професійному характері, самоповазі та повазі до 

інших; 

 суб’єктність – суб’єкт-суб’єктна диспозиція у взаємодії;  

 учинковість, що поєднує моральність і творчість [8, с. 161–165]. 

Отже, професія психолога є актуальною для України, на сьогодні. 

Після отриманих даних стало зрозуміло, що найбільше під час 

саморозвитку майбутньому психологу – практику можуть завадити 

обставини [2]. На мою думку практичний психолог має володіти такими 

якостями: комунікативність, організованість, пізнавальна активність, 

мотиваційність, безстрашність, наполегливість, креативність, привітність, 

пунктуальність, уважність, чуйність. Він повинен мати такі здібності як: 

комунікативні та організаторські. 
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Головним у діяльності психолога є інтерес до цієї професії. Не менш 

важливою є практична підготовка, майбутній фахівець має вміти 

розв’язувати психологічні проблеми інших людей, уміти аналізувати 

поведінку як свою так і інших, робити висновки. 
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Пенджієба Насіба  
 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ 
 

В демократичних країнах існує також механізм державної підтримки 
парламентських партій – пропорційно місцям у парламенті чи кількості 
голосів, набраних на виборах. Хрестоматійні приклади тут – ФРН і 
Швеція, однак поширення такого способу підтримки переможців на 
парламентських виборах у світі призвело до того, що в Європі, наприклад, 
лише декілька країн (серед них Україна, Білорусь, Росія, Молдова) ще його 
не застосовують [1, с. 6]. Втім, підтримка здійснюється пропорційно до 
отриманої на виборах кількості голосів або місць у парламенті – тому 
фракції меншості все одно не матимуть адекватного державного 
фінансування, хоча, наприклад, у ФРН і Чехії опозиційні фракції 


