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Анотація 

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей підготовки майбутніх 

психологів. Визначено переваги та недоліки існуючих систем підготовки фахівців. 

Описано модель підготовки майбутніх психологів, яка містить три змістових блоки: 

теоретичний, науковий, практичний. Запропоновано варіант практичної реалізації такої 

моделі. 

 

Abstract 

The article deals with theoretical analysis of the peculiarities of the preparation of future 

psychologists. The advantages and disadvantages of existing training systems are determined. 

The model of training of future psychologists, which contains three content blocks: 

theoretical, scientific, practical, is described. The variant of practical realization of such 

model is offered. 
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Вступ 

 

Проблема готовності практичних психологів до професійної діяльності є однією із 

актуальних у просторах сучасної психології. Так як повноцінна реалізація отриманих 

теоретичних знань на практиці потребує наявності чітких умінь та особистісної 

готовності випускників до надання психологічної допомоги. Вказаній проблематиці 

присвячені численні дослідження Н. В. Чепелєвої, Н. І. Пов'якель, В.Г.Панка, 

Е.А.Клімова, Н. С. Пряжнікова, A. К. Маркової, А. А. Деркача, A.І.Донцова, 

І.В.Дубровіної, Ф. Е. Василюка та ін.  

Необхідність підготовки професійних психологів зумовлена зростаючою потребою 

суспільства продуктивно вирішувати проблеми у галузях освіти, виробництва, 

управління, бізнесу, у всіх сферах повсякденного життя. Закономірно зростають і 

вимоги до якості підготовки фахівців. Але в системі підготовки психологічних кадрів 

ще недостатньо враховуються об'єктивні тенденції особистісно-професійного 

становлення майбутнього психолога в різноманітних умовах життєдіяльності. 

Теоретична грамотність є важливою, але недостатньою умовою професійної 

самореалізації фахівців. Ефективне виконання обов’язків вимагає наявності досвіду, 

індивідуально-творчого стилю і майстерності.  

Теоретико-методологічною основою дослідження виступили: положення про 

змістове наповнення освітньої підготовки практичних психологів В. Г. Панка, 

Н.В.Чепелєвої, Н. І. Пов'якеля, С. Д. Максименко та Т. Б. Ільїна; концепція 

психологічних професійно важливих якостей Л.Б. Шнейдера, Дж. Бьюдженталя; 

вивчення про становлення та розвиток готовності психолога до професійної діяльності 

О.Г.Ковальова, М.Гуліної, І.Зязюна, Н.Пророка, М.Дьяченко; дослідження формування 

професійної компетентності Е. Ф. Есер, О. Н. Шахматова, В. Н. Карандашова; вчення 
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про проходження етапів професійного становлення та досягнення акме А.А. Деркача, 

К. М. Гуревич, К. К. Платонова, В. Д. Шадрикова, Т. В. Кудрявцева. 

 

1. Теоретичний аналіз моделей організації навчання майбутніх психологів 

 

1.1 Змістове наповнення освітньої підготовки психологів 

 

Досліджуючи питання професійної підготовки психологів науковці створили 

підходи та моделі до організації освітнього процесу майбутніх фахівців. Ми спробуємо 

здійснити їх теоретичний аналіз, визначити переваги та недоліки пропонованих 

концепцій й визначити подальші віхи вдосконалення існуючих систем навчання. 

Визначаючи змістове наповнення освітньої підготовки психологів В. Г. Панок 

виокремлює три компоненти: 1) теоретичні основи загальної психології; 2) теоретико-

методологічні особливості визначеного напряму практичної психології; 3) спеціалізація 

за відповідним видом практичної психології, засвоєння сукупності умінь та навичок, 

оволодіння технологіями надання професійної допомоги [8]. Кожен із рівнів містить 

теоретичний і практичний пласти. На першому відбувається формування фахових 

знань, які складають основу розуміння майбутньої професії, прогнозують фахову 

ідентифікацію та визначають міру компетентності. Практичний – ґрунтується на основі 

попереднього і має за мету формування у майбутніх фахівців системи практичних 

умінь та навичок.  

В підході В. Г. Панка увага зосереджена на технологічній та методичній стороні 

підготовки практичних психологів. Особистісний чинник сприйняття та ідентифікації з 

майбутньою професією органічно вплетений в освітній процес і розуміється як 

обов’язково присутній. З інших позицій це питання досліджується в концепції 

Л.Б.Шнейдера, він зауважує на наявності особистісних характеристик, які є необхідною 

передумовою для успішного засвоєння пропонованого освітнього матеріалу. 

 

1.2 Концепція особистісних професійно важливих якостей психологів 

 

У розробці проблеми готовності до професійної діяльності певним кроком стала 

концепція особистісних професійно важливих якостей. У численних дослідженнях 

переконливо доведено залежність професіоналізації від рівня розвитку якостей 

особистості, які відповідають вимогам виконуваної діяльності. У ролі ведучих 

професійно-важливих якостей психолога Л.Б. Шнейдер називає психологічну 

спостережливість, мислення, самовладання, вміння слухати, емпатію і креативність. 

Для психологів характерна готовність до контактів, вміння їх підтримувати, зберігати 

емоційне самовладання в процесі спілкування, емоційно притягувати до себе інших 

людей, інтелектуальність, висока чутливість, відповідальність, опора на себе при 

прийнятті рішень [2]. 

Таку ж позицію підтримує і М. Бубер, на його думку психолог повинен бути 

чуйним до людей, емоційно стабільним і об'єктивним, поважати їх права [4]. Л.Волберг 

досліджує характеристики, які визначають профнепридатність психолога, вважає, що 

особливо шкідливі такі якості як схильність до домінування, владність, пасивність і 

покірність, уникнення людей, нездатність бути толерантним до вчинків різних клієнтів. 

Натомість ефективному психологу повинні бути притаманні автентичність, відкритість, 

самопізнання, особиста сила та ідентичність, здатність переносити невизначеність, 

відповідальність, щирість у стосунках з людьми і спроможність висувати реалістичні 

цілі [7]. 
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На думку Дж. Бьюдженталя, найуспішніше психології навчаються люди, що 

володіють такими якостями: щира зацікавленість у відносинах з людьми, відкритість, 

прагнення виявити свої власні таланти й готовність рости і змінюватися [5]. Усі 

сформульовані Дж. Бьюдженталя якості, без сумніву, є складовими мотиваційного та 

креативного компонентів творчої готовності до професійної діяльності практичного 

психолога. 

Психологія, як і філософія, пов'язана з світоглядом автора її використання. Т. Заз 

писав, що кожна із наукових шкіл несе на собі відбиток особливостей особистостей їх 

засновників і прихильників, їх устремлінь і цінностей [6]. Завжди є спроба вплинути на 

сам об'єкт дослідження. І тут головне те, як психолог впливає на інших особистостей – 

видатних і не дуже. Сутність проявляється в дії. Слова психолога, його ідеї і вчинки не 

можуть існувати окремо від його сутності, його глибинного сенсу. При всій важливості 

теоретичних знань, методичної підготовки та практичного досвіду психолога, головним 

«інструментом» у роботі з клієнтами є він сам. Психолог працює собою, своїм власним 

«Я». За словами А.Є. Алексейчика , психотерапія – це лікування душі душею [1]. У 

своїй роботі психолог повинен проявляти і розвивати в собі інтерес до людей і до життя 

(спостерігати за людьми в різних контекстах, розглядати їх, будувати здогади про їх 

життя, ґрунтуючись на спостереженнях, фантазувати). Інтерес повинен бути не до 

проблем і ситуацій, а, саме, до людини, до її життя.  

Отже, в ціннісному компоненті готовності до професійної діяльності психолога 

повинні бути сформовані глибока моральність, що є духовною основою особистості; 

загальнолюдські цінності, які стали особистісно значущими; смисложиттєві орієнтації 

(втрата останніх призводить до об'єктивації змісту діяльності, тоді вона втрачає 

творчий характер і лише опосередковано залишається пов'язана з загальнолюдськими 

цінностями). 

Ціннісний компонент безпосередньо пов'язаний з рефлексивним. Формування 

чіткої рефлексивної позиції, пов'язано з самоактуалізацією і сприйняттям себе як 

провідного суб'єкта ефективної професійної діяльності, що є важливим чинником у 

процесі професійного розвитку. Рефлексивний компонент творчої готовності 

безпосередньо пов'язаний зі структурою професійної самосвідомості і включає: 

самопізнання, саморозуміння.  

З позицій такої концепції для успішної роботи психологу необхідна постійна його 

турбота про власне самопізнання і саморозвиток. Саме в такому випадку доречним є 

задіяння процесів рефлексії. Вона дає змогу фахівцю дати відповідь на питання: які мої 

сильні та вразливі сторони? у  психологічному і фізіологічному аспектах. Критичне 

самосприйняття, адекватна оцінка власних можливостей є необхідними для 

результативної практичної діяльності. Рефлексія є необхідною для залучення 

компоненту творчої готовності і є прямим відображенням всіх показників креативності. 

Рефлексивний компонент нерозривно пов'язаний з мотиваційним компонентом. 

Мотиви відіграють велику роль у діяльності психолога. Необхідно усвідомлювати те, 

які мотиви спонукають до вибору професію і які є провідними в професійному діянні. 

Через аналіз мотивів стає можливим дослідження потреб. 

Розкриваючи особливості професійного становлення студентів-психологів, 

А.А.Бодальов підкреслює важливість розвитку у них здібностей глибоко і точно 

розуміти особливості внутрішнього світу партнера по спілкуванню співпереживати з 

іншою людиною, відчувати значущі психологічні якості за їх зовнішніми проявами [3]. 

З одного боку, при взаємодії з клієнтом психолог повинен бути здатний, опиняючись на 

незвіданій території (з індивідуальністю клієнта, з новими суб'єктивними істинами, з 

чужою реальністю), і, переживаючи стан невизначеності, намагатися зробити те, чого 

ще ніколи не робив (адже кожна людина – індивідуальність, а значить і підхід до 
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кожного індивідуальний ). Інша ж сторона – це повсякденність такої роботи, її 

наступність (кожна зустріч є продовженням попередньої), рутинність (безліч клієнтів, 

повторюваність роботи). 

Таким чином, психологічна практика стає творчістю при здатності утримуватися в 

цій дуальності. У взаємодії з іншою людиною психологу слід орієнтуватися на її 

унікальність і неповторність, прагнучи, розділяючи відповідальність, не тільки сприяти 

креативності іншого, але й спільно переживати новий досвід відносин, розуміння. При 

цьому важлива не просто креативність, а здатність до співтворчості з іншим. Володіння 

цим умінням не приходить до людині відразу, у початківців і майбутніх фахівців воно 

базується на творчій готовності до професійної діяльності психолога. Тому ми 

вважаємо, що творча готовність до професійної діяльності у майбутніх психологів є 

необхідною і може розкриватися через такі категорії як суб'єктність і самоактуалізація.  

Дослідження сучасних науковців вказують на те, що доцільним є вивчення, 

майбутніми психологами, передового визнаних практиків, а відтак формувати основи 

своєї професійної майстерності.  

Результатом професійного становлення в межах навчального закладу є формування 

внутрішнього системного уявлення щодо функціональних завдань та обов’язків у 

безпосередньому фаховому діянні. Такий внутрішній конструкт можна назвати 

теоретичною моделлю. До неї слід віднести: становлення та розвиток професійного 

мислення; соціальну активну позицію; самовиховання та його психолого-педагогічні 

основи організації; професійну компетентність; вміння критично мислити, 

прогнозувати свою діяльність, запроваджувати інновації; здатність до професійної 

творчості; наявність загальної та психологічної культури. 

 

1.3. Модель особистості психолога-фахівця 

 

В підготовці психологів визначають окремі підгрупи фахової підготовки, які 

визначаються типом професійної спрямованості: науково-дослідницька, практико-

прикладна. Вони вимагають наявності загального інтелектуального рівня, готовності до 

контактування та вміння підтримувати контакт. 

На переконання Н. В. Чепелєвої, Н. І. Пов'якеля, В. Г. Панка, конструювання 

моделі особистості психолога-фахівця, має здійснюватись за трьома векторами: 

 взаємодії психолога-практика з довкіллям (природним та соціальним), вона 

здійснюється у п’яти напрямах: психосоматичного здоров’я, особистісних 

властивостей, смислоутворення, суб’єктної діяльності, соціальної поведінки; 

 структурної організації суб’єкта – сюди відносять когнітивну, мотиваційну та 

операційно-складові структури суб'єкта; 

 часу дає можливість простежити динаміку системи і спрогнозувати подальший її 

розвиток [8; 11]. 

Н. В. Чепелєвою та Н. І. Пов'якель запропонували дещо відмінну модель 

особистісної структури практичного психолога, вони виокремили такі складові: 

мотиваційно-цільова – забезпечує формування позитивної мотивації у виконання 

професійних обов’язків (для цього мають бути сформовані такі властивості: вміння 

прийняття іншого, здатність до рефлексії, орієнтація на досягнення порозуміння); 

когнітивна – визначає коло обізнаності психолога (включає знання про себе та інших), 

формується у Я-концепції фахівця, проявляється через вміння помічати деталі, 

гнучкість, уважність, спостережливість, результатом функціонування цього 

компоненту є наявність професійної рефлексії та професійного інтелекту; операційно-

технологічна – вимагає наявності вмінь та навичок практичного використання раніше 

отриманого знання, виявляється через практичний інтелект; комунікативно-рольова – 
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визначається через комунікативну компетентність фахівця, поєднує комунікативні й 

соціально-когнітивні вміння, визначає успішність використання психотехнік та 

групових методів психокорекції, ідентифікується через соціальний інтелект та 

професійне ідентифікацію; регуляційна – обумовлює міру працездатності, визначає 

наявність умінь саморегуляції та забезпечує емоційну стабільність і здоров’я [11]. 

Численні наукові дослідження присвячені визначенню особистісних критеріїв 

професіоналізму практичних психологів. Д. Б. Богоявленська визначила два провідних 

параметрами: досконале володіння теоретичними знаннями і способами роботи; 

здатністю до швидкої адаптації. В своєму підході вона поєднує чинники зовнішнього та 

внутрішнього походження. Перші визначаються якістю освітньої підготовки, другі – 

цілком залежні від внутрішнього особистісного потенціалу майбутнього фахівця.  

Внутрішньо-особистісний потенціал практичного психолога слід оцінювати за 

системою таких параметрів: фізичне здоров’я (професія психолога пов’язана із 

витратою емоцій і прояву енергії, що не є припустимим для осіб із соматичними 

захворюваннями, також проблематично займатись психологічною діяльністю особам із 

вадами мови); психічне здоров’я (неприпустима наявність акцентуацій, психічних вад 

та відхилень, що негативно можуть позначитись на клієнтах психолога); наявність 

нормативного рівня інтелекту, особливо вербального (інтелект є головною ознакою і 

потенціалом у розумінні соціальної ситуації, клієнтів, які в ній перебувають, робити 

адекватні висновки); наявність вмінь саморегуляції (особливо, коли робота психологів 

практиків пов’язана із проблемними категоріями населення); емоційна витривалість. 

Психолог має володіти наступними вміннями: гностичними (виявляти проблему 

психологічного характеру та визначати оптимальні шляхи її подолання, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки); інтерактивно-комунікативними (встановлення 

емпатійних зв’язків, володіти методиками впливу); діагностики (володіти 

діагностичними методиками, адекватно їх застосовувати та правильно інтерпретувати 

результати); дидактичними (вміти навчати індивідуально та в групі); проектувати 

(власну поведінку, стратегію життя, поведінку клієнтів та можливі варіанти 

розгортання соціальних ситуацій); проведення профілактичних заходів (девіантної 

поведінки); експертизи та корекції. 

Аналіз готовності до діяльності як комплексу здібностей представлений у працях 

багатьох дослідників, вони включили до особистісної структури фахівця спеціальні 

здібності, різноманітні властивості та якості, які необхідно сформувати та розвинути 

під час навчання. Особливого значення надають науковці  особистісному аспекту 

фахової підготовки психолога-практика.  

 

2. Особливості підготовки психологів до професійної діяльності 

 

2.1 Особистісний та професійний розвиток психолога-фахівця 

 

При розгляді проблеми готовності до професійної діяльності основний акцент вчені 

роблять на визначення необхідного і достатнього кількості професійних знань, умінь і 

якостей особистості як для здійснення взагалі діяльності, так і конкретної професії. 

Проблема професійного та особистісного розвитку є завжди актуальною, така 

ситуація обумовлюється значимістю професійної діяльності в житті людини. 

Успішність професійної самореалізації обумовлена особистісними характеристиками. 

Тому теоретичні та прикладні дослідження багатьох науковців зосереджені на вивченні 

особистісного і професійного розвитку фахівців. Поєднання двох аспектів прояву 

суб’єктності дає змогу визначити передумови та обставини появи особистісної зрілості 

і майстерності професіонала.  
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Професійний розвиток особистості фахівця – процес безперервний, він вимагає 

постійної роботи над собою, своїм професійним становленням, вдосконаленням, 

накопиченням, розвитком професійного й соціального досвіду, творчого потенціалу і 

т.ін. Ефективним результатом фахового розвитку особистості є поява професіоналізму 

та майстерності. Сьогодні у вітчизняній і зарубіжній літературі немає єдиного, 

цілісного розуміння професійного розвитку особистості та особистісного розвитку 

фахівця до рівня високого професіоналізму і майстерності. Дослідники наповнюють 

його різним змістом залежно від об'єкта і мети дослідження. 

 

2.2 Авторська модель підготовки майбутніх психологів 

 

Аналізуючи все вище викладене, нами пропонується модель підготовки майбутніх 

психологів, яка системно та повно включає вимоги щодо ефективного засвоєння знань 

вмінь та навичок. Підготовка психологів має здійснюватися одночасно за трьома 

напрямками: 1) теоретичний – засвоєння нормативних дисциплін, необхідних для 

здобуття компетенцій, які є обов’язковими для професії – психолог; в результаті їх 

засвоєння у майбутнього фахівця формується система знань та схеми їх реалізації у 

фаховій практиці; 2) науковий – формування навичок наукового дослідження 

різноманітних проблем в психології, глибокий аналіз, систематизація здобутого та 

розробка власних теорій, моделей, схем, які розкривають шляхи пізнання психічних 

процесів, станів, властивостей, функцій; 3) практичний – формування професійних 

навичок роботи з різними категоріями клієнтів, від рефлексування здобутих 

компетенцій, апробація та набуття власного професійного досвіду. 

Традиційно навчальні програми центруються на розробці та трансляції теоретичної 

складової. Вона найповніше розроблена та в повному обсязі відображена у навчальних 

програмах майбутніх фахівців. На сьогодні – це основна складова підготовки, вона є 

найпростішою в реалізації і в основному полягає в ретрансляції інформаційного 

матеріалу.  

Складова наукової підготовки присутня доволі фрагментарно та обмежується 

викладенням окремих дисциплін. Підтримується наполегливістю та ентузіазмом 

окремих викладачів. Проблема є достатньо системною, так як повноцінна реалізація 

наукового потенціалу можлива лише за наявності наукової школи [10]. В ній має бути 

обов’язково присутній лідер, який організовує та спрямовує науковий пошук майбутніх 

фахівців. В сучасному освітньому просторі, дуже мало навчальних закладів, в яких 

присутні наукові школи. Ефективний досвід максимального задіяння наукового 

потенціалу представлений у Тернопільському національному економічному 

університеті на кафедрі психології та соціальної роботи. Під керівництвом Фурмана А. 

В. успішно діє наукова школа, результати, якої представлені численними публікаціями 

[9]. Розвиток наукового потенціалу спрямований у перспективу та ґрунтується на 

принципі безперервності. По завершенню бакалаврської програми, діє магістерська, 

відкрита аспірантура та докторантура.  

Практична складова в навчальних програмах представлена лише годинами 

практики та фрагментарно задіються у навчальних дисциплінах. Проте процес 

професійного становлення потребує більш глибокої рефлексії та здобуття навичок 

безпосередньої взаємодії із клієнтами. Вперше в Україні в Тернопільському 

національному економічному університеті на базі Юридичного факультету відкриту 

Школу професійного розвитку  для майбутніх психологів та соціальних працівників 

«Акме». Її робота ґрунтується на розширенні співробітництва навчального закладу з 

різноманітними закладами та установами, де працюють фахівці із зазначених вище 

спеціальностей, вони разом із викладачами кафедри організовують тренінги, майстер-
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класи, на яких демонструють та навчають студентів вирішувати практичні завдання. 

Основні завдання школи полягають у формуванні в майбутніх фахівців професійного, 

мислення, культури, від рефлексування здобутих знань та навичок, апробація 

засвоєного. 

 

Заключення 

 

Результатом професійного становлення психолога в межах навчального закладу є 

формування внутрішнього системного уявлення щодо функціональних завдань та 

обов’язків у безпосередньому фаховому діянні. Такий внутрішній конструкт можна 

назвати теоретичною моделлю. До неї слід віднести: становлення та розвиток 

професійного мислення; соціальну активну позицію; самовиховання та його психолого-

педагогічні основи організації; професійну компетентність; вміння критично мислити, 

прогнозувати свою діяльність, запроваджувати інновації; здатність до професійної 

творчості; наявність загальної та психологічної культури.  

Повноцінне навчання майбутніх фахівців в галузі психології доцільно здійснювати 

за трьома напрямками: теоретичним, науковим та практичним. Їх поетапне включення 

та задіяння до освітнього процесу у підсумку забезпечить повноцінну підготовку 

майбутніх фахівців.. 
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