
«Young Scientist» • № 10.1 (50.1) • October, 2017 69

П
РА

К
ТИ

Ч
Н

А 
П

СИ
ХО

Л
О

ГІ
Я

:  
Д

О
СЯ

ГН
ЕН

Н
Я

, Р
О

ЗВ
И

ТО
К

 Т
А 

П
ЕР

СП
ЕК

ТИ
ВИ

© Ендеберя І.В., Новік І.І., 2017

УДК 378.147:159-051

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Ендеберя І.В., Новік І.І.
Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

У статті проаналізовано концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми професійного становлен-
ня особистості Розкрито специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі психології в рамках 
сучасної системи вищої освіти. Вивчено формування професійних якостей, здібностей та індивідуально-
особистісних особливостей, необхідних фахівцю відповідного профілю. Виявлено умови для формування 
у студентів таких груп інтересів, потреб, переконань, які б спрямовували їх на особистісну та професійну 
самореалізацію і самовдосконалення. Встановлено детермінанти успішного професійного становлення 
майбутніх психологів у період навчання у ВНЗ.
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Постановка проблеми. Однією із актуаль-
них проблем сучасної освіти є профе-

сійна підготовка фахівця-психолога, професійні 
вміння якого відповідали б актуальним потребам 
суспільства. А для цього в рамках процесу про-
фесійного становлення у ВНЗ майбутній спеці-
аліст повинен оволодіти цілою системою умінь 
для здійснення психодіагностичної, психоко-
рекційної, консультаційної, психотерапевтичної, 
тренінгової, психопрофілактичної роботи. Саме 
тому на перший план виходить питання не про-
сто підвищення рівня теоретичної професійної 
підготовки студентів-психологів, а насамперед 
створення умов для практичної насиченості пе-
дагогічного процесу професійного становлення 
майбутніх фахівців.

У Національній доктрині розвитку освіти 
в Україні визначено: «Головне завдання вищої 
школи – професійна підготовка студентів, фор-
мування фахівців із вищою освітою, здатних до 
творчості, прийняття оптимальних рішень, та-
ких, що володіють навичками самоосвіти й само-
виховання, вміють узгоджувати свої дії з діями 
інших учасників спільної діяльності» [3].

Провідною діяльністю у вищій школі є на-
вчально-професійна, яка вимагає від студента 
значної академічної активності, засвоєння нових 
психологічних норм і критеріїв соціокультур-
ного розвитку (Л. Подоляк, В. Юрченко). Саме 
вона найбільш інтенсивно впливає на особистісне 
зростання та професійне становлення студентів, 
набуття ними важливих фахових знань, умінь 
і навичок. У процесі навчально-професійної ді-
яльності завершується професійне самовизна-
чення суб’єкта, трансформується структура його 
самосвідомості, формується соціально-професій-
ний аспект «Я-концепції», виникають такі ново-
утворення як професійна ідентичність, професій-
на рефлексія, професійне мислення, готовність 
до професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз літературних джерел показав, що в сучасній 
вітчизняній психології є чимало досліджень, при-
свячених різноманітним психологічним аспектам 
професійної діяльності і професіоналізації осо-
бистості загалом (О. Єрмолаєва, Л. Захарова, 
Е. Зеєр, Є. Климов, Т. Кудрявцев, С. Максимен-
ко, С. Марков, А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Пова-

ренков, М. Пряжніков, В. Рибалка, Д. Сьюпер, 
Т. Титаренко, В. Шадріков, С. Шандрук та ін.) 
і професійного становлення майбутніх психологів 
зокрема (Г. Абрамова, І. Андрійчук, М. Бадалова, 
О. Бондаренко, Ж. Вірна, Л. Долинська, І. Зязюн, 
Т. Ільїна, О. Кондрашихіна, Н. Коломінський, 
І. Мартинюк, В. Панок, Н. Пов’якель, Н. Пророк, 
В. Семиченко, Л. Уманець, Н. Чепелєва, Н. Шев-
ченко, Л. Шнейдер та ін.).

Мета статті – розглянути існуючі теоретичні 
підходи до проблеми професійного становлення 
особистості, проаналізувати особливості сучас-
ної професійної підготовки студентів-психологів 
та виокремити основні детермінанти успішного 
професійного становлення майбутніх фахівців 
у період навчання у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У працях даних учених знаходимо думку про 
те, що професійна підготовка майбутніх психо-
логів повинна здійснюватись у новій особистісно 
орієнтованій парадигмі, передбачати актуаліза-
цію професійно важливих особистісних якостей, 
орієнтуватись на формування професійної ком-
петентності психолога, а також створення систе-
ми професійних навичок, які дозволяють досяга-
ти професійного успіху, самореалізації, набуття 
професійної культури спілкування, професійної 
інтуїції, рефлексії.

Розглядаючи підготовку майбутніх практич-
них психологів як період професійного станов-
лення, можна припустити, що цей процес розви-
тку професійно значущих якостей та здібностей, 
професійних знань і вмінь, супроводжується ак-
тивним якісним перетворенням особистістю свого 
внутрішнього світу, що приводить до принципово 
нового способу життєдіяльності – творчої само-
реалізації в професії.

Оскільки у психолого-педагогічній літерату-
рі широко використовується термін «професійне 
становлення» особистості, а сучасні дослідники 
розглядають його із різних позицій та підходів, 
доречно детальніше зупинитися на окремих із 
них. Наприклад, Т. Кудрявцев розглядає «профе-
сійне становлення» як тривалий процес розвитку 
особистості із початку формування професійних 
намірів до повної реалізації себе в професійній 
діяльності. Центральною ланкою цього процесу 
виступає професійне самовизначення [2]. Вчений 
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також вважає, що професійне становлення не 
є короткочасним актом, що охоплює лише пері-
од навчання у ВНЗ. Воно є тривалим, динаміч-
ним, багаторівневим процесом, що складається 
із чотирьох основних стадій (виникнення про-
фесійних намірів; безпосереднє професійне на-
вчання; процес активного входження в професію; 
повна реалізація особистості в професії). Перехід 
до кожної наступної стадії закладається в ході 
попередньої і супроводжується виникненням 
у суб’єкта ряду суперечностей і криз.

На думку Е. Зеєра, професійне становлення, 
будучи «формоутворенням» особистості, адек-
ватної вимогам професійної діяльності, припус-
кає використання сукупності розгорнених у часі 
прийомів соціальної взаємодії особистості, вклю-
чення її в різноманітні професійно значущі види 
діяльності [2]. Такий підхід до розуміння процесу 
соціалізації дозволяє говорити про те, що осо-
бистість у цьому процесі повинна змінитися так, 
щоб відповідати вимогам професійної діяльності.

З нашої точки зору, професійне становлення, 
крім необхідності відповідати вимогам конкрет-
ної професійної діяльності, повинне розглядатись 
у контексті вирішення професійно важливих за-
вдань, що поступово ускладнюються та сприя-
ють оволодінню фахівцем необхідним комплек-
сом професійно значимих ділових, особистісних, 
комунікативних, моральних якостей тощо.

Спроби охарактеризувати процес професійно-
го становлення та його стадії знаходимо також 
у роботах В. Бодрова, А. Деркача, В. Зазикіна, 
Є. Климова, С. Максименка, А. Маркової, Л. Мі-
тіної, Н. Самоукіної, Д. Сьюпера, В. Шадрікова, 
Т. Щербан та ін.

Так, Є. Климов [1] пропонує наступну послідов-
ність стадій професійного становлення: оптація – 
період вибору професії в навчально-професійно-
му закладі; адаптація – входження в професію 
і звикання до неї; фаза інтернала – придбання 
професійного досвіду; майстерність – кваліфіко-
ване виконання трудової діяльності; фаза авто-
ритету – досягнення професійно високої квалі-
фікації; наставництво – передача професіоналом 
свого досвіду.

У концепції Л. Мітіної відсутній взаємозв’язок 
між віком особистості і її професійним розви-
тком. У даній моделі професіонал характеризу-
ється здатністю побачити власну професійну ді-
яльність цілісною [2]. В акмеологічній концепції 
професійного розвитку А. Деркача і В. Зазикіна 
розвиток суб’єкта праці до рівня професіонала 
розглядається в контексті загального розширен-
ня суб’єктного простору особистості, її профе-
сійного і морального «збагачення», у зв’язку із 
змінами і розвитком підсистем професіоналізму 
особистості і діяльності, нормативної регуляції, 
мотивації на саморозвиток і професійні досяг-
нення [2].

Стадії професійного розвитку, за Д. Сьюпе-
ром, співвідносяться із етапами життєвого шля-
ху людини. Пропонуючи поняття професійної 
зрілості, автор наголошує на відповідності пове-
дінки завданням професійного розвитку, харак-
терним для даного віку [6].

Загалом, увесь процес професійного розвитку 
можна розділити на три великі етапи: 1) профе-
сійне самовизначення і вибір професії – тут від-

бувається зародження того, що виступає потім 
як професійна компетентність і ефективність; 
2) професійне становлення – в цей період від-
бувається безпосереднє формування професійної 
компетентності; 3) професійне вдосконалення. 
Тут більшість проблем розглядається в рамках 
конкретних професійних дисциплін або ж в ак-
меології [6].

Останнім часом, при аналізі проблеми дина-
міки професійного становлення і розвитку, вчені 
фокусують увагу на дослідженні такого явища, 
як «кризи професіоналізації» (Е. Зеєр, Є. Климов, 
Є. Симанюк).

Під кризами професійного становлення ро-
зуміються нетривалі за часом періоди (до року) 
кардинальної перебудови особистості, зміни век-
тора її професіоналізації. Ці кризи проходять, 
як правило, без яскраво виражених змін про-
фесійної поведінки. Проте перебудова смислових 
структур професійної свідомості, переорієнтація 
на нові цілі, корекція і ревізія соціально-профе-
сійної позиції готують зміну способів виконання 
діяльності, ведуть до зміни взаємостосунків із 
навколишніми людьми, а в окремих випадках – 
до зміни професії.

Існують також роботи, де здійснено спробу 
виокремити типи подібних криз та описати їх 
у відповідності до логіки професійного станов-
лення особистості.

Повертаючись до питання професійного ста-
новлення майбутніх психологів, зазначимо, що 
останнє відбувається в рамках професійної під-
готовки у ВНЗ і є доволі складним процесом, що 
потребує врахування специфіки студентсько-
го віку як важливої стадії особистісного розви-
тку, виявлення сутності етапів та детерміную-
чих факторів становлення професіонала у сфері 
психології, визначення ролі і місця здібностей, 
інтересів, мотивів та індивідно-особистісних осо-
бливостей у формуванні професійно важливих 
якостей спеціаліста, а також оптимізації умов 
здійснення успішного професійного розвитку.

У роботах О. Бондаренка, Н. Коломінсько-
го, В. Панка, Н. Пов’якель розкриваються ідеї 
впровадження «рівневого» підходу в контексті 
розв’язання проблеми підготовки та подальшого 
професійного становлення психологів, що перед-
бачає наявність чіткої структури умінь та якос-
тей майбутнього фахівця.

На думку О. Бондаренка, проблема професій-
но-особистісної підготовки психологапрактика 
включає чотири взаємопов’язані аспекти: побу-
дову теоретичної моделі спеціаліста, яка перед-
бачає розробку стандартів (норм і нормативів), 
вимог до особистості та діяльності практичного 
психолога; первинний відбір професійно при-
датних кандидатів; розробку змісту навчання 
і розвитку психологів-практиків; розв’язання 
проблем власне професійного самовизначення 
спеціалістів, провідною з яких є проблема про-
фесійної ідентифікації [6].

В. Панок [4] вказує на значимість процесу про-
фесійної підготовки в межах навчання у ВНЗ 
та пропонує трирівневу структуру отримання 
професійних психологічних знань. Основу пер-
шого, загальнонаукового рівня мають становити 
теорії, гіпотези та факти, що встановлені в дослі-
дженнях. Другий рівень – це практична психоло-
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гія, третій – прийоми і досвід роботи у конкретній 
техніці (техніках), або так званий індивідуально-
типологічний рівень, покликаний ураховувати 
особливості кожної особистості, що навчається.

На думку Н. Чепелєвої, система організації 
підготовки практичного психолога повинна вклю-
чати світоглядний, професійний та особистісний 
рівні, спрямовані як на формування професійної 
свідомості, психологічної культури та професій-
но значущих особистісних якостей, так і на ово-
лодіння відповідною системою знань, технологі-
єю практичної діяльності майбутнього психолога 
[6]. І. Зязюн, аналізуючи специфіку професійного 
становлення психологів, вказує на необхідність 
формування здатності до рефлексії, яка сприяє 
професійному самовизначенню та формує спро-
можність ефективно вирішувати внутрішні про-
блеми. Вчений зазначає, що у підготовці психо-
логів важливим є пошук нових методів роботи, 
оскільки вимоги до особистості психолога-прак-
тика відрізняються від вимог до особистості сту-
дентів інших спеціальностей [6].

Загалом, у вітчизняній психологічній літе-
ратурі питання підготовки практичних психо-
логів висвітлюється також за такими аспекта-
ми, як компоненти професіоналізму психолога 
(Д. Богоявленська, О. Бондаренко), спеціальні 
здібності та професійно важливі якості майбут-
ніх психологів (М. Амінов, Н. Бачманова, І. Мар-
тинюк, М. Молоканов, М. Обозов, Р. Овчарова, 
Н. Пророк), формування особистісних конструк-
тів майбутніх фахівців (Г. Абрамова, І. Дуброві-
на, Ю. Ємельянов, Л. Мова, Н. Пов’якель, Л. Ума-
нець, Н. Шевченко), методологічні та теоретичні 
аспекти їхньої підготовки (Г. Балл, О. Бондарен-
ко, Л. Бурлачук, Р. Мей тощо).

На нашу думку, навчальний процес у ВНЗ по-
винен орієнтуватись на використання ряду психо-
логічних засобів активізації професійного станов-
лення студентів у формах як цілеспрямованого 
застосування психодіагностики професійно важ-
ливих якостей, консультування, так і соціально-
психологічних тренінгів (СПТ) професійного і осо-
бистісного зростання, спрямованих на активізацію 
відповідних структур в особистості майбутнього 
спеціаліста. Участь у тренінгових групах дозво-
лить студентству оволодіти системою відповідних 
психологічних знань, сприятиме зростанню само-
пізнання учасників та здатності до позитивного 
самоставлення до себе і життя, стимулюватиме 
розвиток здатності аналізувати власну поведінку 
з метою допомоги собі й іншим у досягненні більш 
ефективних міжособистісних взаємин.

Сучасні дослідники використовують різні ме-
тоди та різновиди СПТ, проте керуються у сво-
їй роботі спільними позиціями. Насамперед, це 
орієнтація на широке використання навчального 
ефекту групового впливу; реалізація принципу 
активності суб’єкта через включення в навчання, 
виконання спеціальних вправ; створення в про-
цесі роботи групи ситуацій, у яких членам групи 
необхідно самим знайти розв’язання проблеми; 

поєднання інтелектуальних та емоційних аспек-
тів психіки.

Оптимізація процесу особистісно-професій-
ного розвитку також повинна включати необхід-
ність формування професійних установок, умінь 
та навиків. Серед детермінант успішного профе-
сійного становлення майбутніх психологів у пері-
од навчання у ВНЗ також можна виокремити мо-
рально-етичне вдосконалення їхньої особистості, 
сприяння самореалізації та вирішенні особистих 
психологічних проблем, активізацію професійної 
мотивації, єдність змісту, форм, методів навчан-
ня, суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачами 
та студентами.

Крім того, важливою передумовою ефектив-
ної професійної діяльності практичного психоло-
га виступає процес гармонізації особистості, що 
забезпечує рівень його майстерності. Одним із 
провідних методів формування гармонійної осо-
бистості фахівця-психолога виступає принцип 
особистісного підходу, про необхідність розроб-
ки та запровадження якого у навчально-виховну 
систему говорять чимало зарубіжних та вітчиз-
няних учених.

Висновки. Процес професійного становлення 
складний та багатогранний. Він вимагає як від 
викладача ВНЗ, так і від студента складної ро-
боти над формуванням системи професійно важ-
ливих знань, умінь, навичок, відповідного науко-
во-культурного кругозору. Важливим завданням 
виступає також розвиток цілісної, гармонійної 
особистості, орієнтованої на самопізнання та са-
мозміни. Саме тому професійне становлення су-
часного кваліфікованого спеціаліста, зокрема 
і в галузі практичної психології, повинне буду-
ватись на використанні особистісного підходу як 
психолого-педагогічного принципу організації 
профільної та професійної підготовки. Проблема 
ж професійної підготовки нерозривно пов’язана 
із необхідністю формування тих або інших про-
фесійних якостей, здібностей та індивідуально-
особистісних особливостей, необхідних фахівцю 
відповідного профілю. В цьому контексті на-
вчально-виховний процес повинен забезпечувати 
умови для формування у студентів таких груп 
інтересів, потреб, переконань, які б спрямовува-
ли їх на особистісну та професійну самореаліза-
цію і самовдосконалення.

Перспективним ми вважаємо ґрунтовні до-
слідження механізмів професійного становлення 
і професійного розвитку майбутнього психолога, 
що допоможе оптимізувати процеси професіона-
лізації і особистісного зростання в ході освоєння 
фаху з урахуванням реформування системи осві-
ти та потреб сьогодення. Крім того, актуальною 
вважаємо роботу над впровадженням у навчаль-
но-виховний процес програм психологічного су-
проводу професійного становлення майбутніх фа-
хівців, що забезпечить збалансованість процесу 
професіоналізації, ефективність процесу особис-
тісно-професійного вдосконалення молодого поко-
ління та успішність в обраній професійній сфері.
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Аннотация
В статье проанализированы концептуальные теоретические подходы к изучению проблемы профес-
сионального становления личности. Раскрыто специфику профессиональной подготовки будущих 
специалистов в отрасли психологии в рамках современной системы высшего образования. Изучено 
формирование профессиональных качеств, способностей и индивидуально-личностных особенностей, 
необходимых специалисту данного профиля. Выявлено условия для формирования у студентов групп 
интересов и потребностей, которые бы направляли их на личностную и профессиональную самореали-
зация, самосовершенствование. Установлено детерминанта успешного профессионального становления 
будущих психологов в период обучения в Вузе.
Ключевые слова: профессиональное становление личности, профессиональная подготовка, будущий 
практический психолог, профессиональные качества, самореализация.
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METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM  
OF PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE PRACTICAL PSYCHOLOGISTS

Summary
The article analyzes the conceptual and theoretical approaches to the study of problems of professional 
formation of the personality. Revealed the specifics of professional training of future specialists in the field 
of psychology in modern higher education system. Studied the formation of professional qualities, skills 
and individual personal characteristics necessary for the specialist of this profile. The conditions for 
formation at students of interest groups and needs, which would guide them into personal and professional 
fulfillment, self-improvement.
Keywords: professional personality, professional training, the future practical psychologist, profession 
quality, self-realization.


