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у статті висвітлені особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення особистості у 
навчальній роботі зі студентами-психологами. здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; 
з’ясовано тематику та підходи до дослідження особистості. розглянуті особливості вивчення особистості з 
позицій різних підходів; висвітлено специфіку залучення студентів до дослідження особистості. зроблені 
висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
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навчальній діяльності, дослідження особистості, формування фахової компетентності.

Постановка проблеми. Підготовка кваліфі-
кованих фахівців у системі вищої освіти 

у наш час вимагає кардинальної перебудови, 
що зумовлено необхідністю інтеграції україни 
у світову освітню систему. враховуючи це май-
бутні фахівці в ході навчання повинні опанува-
ти не тільки наявні теоретичні знання, у певній 
науковій сфері, але й практичні способи їхньо-
го застосування, на сучасному рівні. відзначене 
вповні стосується і підготовки майбутніх фахо-
вих психологів, оскільки лише володіння наявни-
ми теоретичними знаннями разом із сучасними 
практичними способами і методами їхнього за-
стосування може забезпечити їм потрібний рі-
вень професійної компетентності, та, внаслідок 
цього, високу конкурентоспроможність. звідси 
постає вимога надати їм належну підготовку до 
діяльності в ринкових умовах, при забезпеченні 
необхідної професійної компетентності у широ-
кому спектрі посадових вимог. до таких вимог 
сьогодення належить і вміння працювати з про-
явами особистості; вказана обставина зумовлює 
актуальність і доцільність даного дослідження.

мета роботи: висвітлити особливості та хід 
застосування дослідницького підходу до вивчен-
ня особистості у навчальній роботі зі студента-
ми-психологами.

завдання дослідження:
– здійснити огляд наукових публікацій за об-

раною темою; з’ясувати тематику та підходи до 
дослідження особистості;

– розглянути особливості вивчення особистос-
ті з позицій різних підходів;

– висвітлити специфіку залучення студентів 
до дослідження особистості;

– зробити висновки з проведеної роботи і на-
мітити перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку.

дана робота є продовженням попередніх до-
сліджень, з формування професійної компетент-
ності майбутніх фахових психологів, які були 
опубліковані раніше.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
серед праць за темою дослідження варто відзна-
чити, передусім, публікації класиків вітчизняної 

і зарубіжної психології, які до сьогодні не втрати-
ли свого значення. це публікації а.а. Бодальова 
[3], л.Ф. Бурлачука [5], і.Ф. іващенко [7], а. Коко-
шарової [10], г.с. Костюка [12], К. леонгарда [13], 
а.М. леонтьєва [14], а. Маслоу [15], г. олпорта [17], 
до них слід долучити сучасні огляди досліджень 
особистості г. олпорта [6], К. роджерса [8], з. Фрой-
да [27], як і збірники праць різних авторів [18; 19].

не меншої уваги заслуговують і подальші 
праці науковців: а.г. асмолова [1; 2], Б.с. Бра-
туся [4], а.г. Ковальова [9], е.Ю. Коржова [11], 
а.а. реана [20], М.в. савчина [21-23], в.а. семи-
ченко [24], е.т. соколової [25], і.в. солоднікової 
[26], д.і. Фельдштейна [28], а також деякі оглядо-
ві публікації [16], та ґрунтовні огляди досліджень 
особистості [29; 30].

у цих працях детально розглянуті питан-
ня сутності особистості та її психологічних ха-
рактеристик; надано відомості про різні теорії 
особистості та її структури; висвітлено основні 
проблеми, що постають при вивченні особистості 
та створенні теорій; подано інформацію про ме-
тодологію та методи дослідження особистості; ви-
світлено прикладний аспект застосування знань 
про особистість, а також розглянуті шляхи по-
долання труднощів, що виникають при вивченні 
особистості, як і стан сучасних досліджень у да-
ному напрямку. одержана в результаті здійснен-
ня огляду публікацій інформація використана при 
організації і проведенні власного дослідження.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на те, що основні 
підходи до дослідження особистості у наявній на-
уковій літературі з даної тематики висвітлені до-
статньо повно, інформації про те, як саме доцільно, 
оптимальним чином, ознайомлювати з цими зна-
ннями студентів-психологів, ані викладу досвіду 
подібної роботи, не виявлено. оскільки наявні відо-
мості не дають цілісної картини явища, що вивча-
ється, видається доцільною розробка відповідного 
підходу, який би дозволив опанувати не лише на-
явні теоретичні знання, але й практичні навички 
дослідження особистості, а також вказав можли-
вості застосування цих знань. дана обставина зму-
шує до проведення самостійного дослідження.
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виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведене дослідження полягало у здійсненні 
спроби виробити та реалізувати оптимальний 
підхід до ознайомлення студентів із досліджен-
ням особистості, який би дозволив поєднати на-
явні знання про предмет розгляду на певній кон-
структивній основі, подати їх доступно й у чіткій 
логічній послідовності, виходячи з їхніх потреб 
у таких знаннях, наявного рівня знань і вимог 
професійної підготовки. у роботі максимально 
задіяно наявний досвід викладання, при реалі-
зації використаного підходу ставилося завдання 
наблизити наукові теорії до повсякденного жит-
тя, щоб зробити їх зрозумілими для студентів. 
у запропонованому дослідженні передбачено як 
аналітичну, так і практичну складову; воно ор-
ганізовується та проводиться викладачем, проте 
з максимально можливим залученням студен-
тів; і реалізується як в аудиторній, так і по-
зааудиторній навчальній діяльності. запропоно-
ваний підхід апробовано при викладанні курсу 
«загальна психологія» студентам, які навчають-
ся за спеціальністю «Психологія», на 1-му курсі 
в національному університеті «львівська полі-
техніка». необхідно також відзначити наступне: 
студенти мали можливість попередньо ознайо-
митися з матеріалом лекції; однак повністю реа-
лізувати дослідницький підхід не вдалося, через 
брак знань і досвіду дослідницької роботи у сту-
дентів (тобто, в даному випадку, йдеться скорі-
ше не про реалізацію дослідницького підходу, 
а про спробу розпочати його поетапне впрова-
дження). вироблена доцільна послідовність про-
ведення дослідження, як подача і опрацювання 
теоретичного матеріалу, так і його практична 
складова, в скороченому вигляді, наведена далі.

розпочати розгляд теми доцільно зі 
з’ясування сутності поняття “особистостіть”. 
оскільки слово належить до загальновідомих, 
можна влаштувати опитування студентів, щоб 
з’ясувати, що вони під ним розуміють. затим 
слід констатувати, що воно походить від латин-
ського слова “pеrsona”; в античні часи це слово 
означало маски, які одягали актори під час теа-
тральної вистави у давньогрецькій трагедії. тоб-
то початково даний термін вказував на коміч-
ну або трагічну фігуру в театральній дії; отже, 
з самого початку поняття "особистість" місти-
ло зовнішній, поверховий образ який приймає 
людина, коли грає певні соціальні ролі – певна 
"личина", суспільне обличчя, звернене до оточу-
ючих. дана точка зору значною мірою співпадає 
з сучасним побутовим уявленням, згідно з яким 
особистість звичайно оціннюють за критеріями 
привабливості, вміння вести себе в суспільстві, 
популярності, ділових та інших соціально бажа-
них характеристик. Проте наукове визначення 
особистості значно відрізняється від побутово-
го. оскільки поряд з поняттями "людина", "осо-
бистість" часто вживаються терміни "індивід", 
"індивідуальність", потрібно спочатку з'ясувати, 
чим вони відрізняються. тому необхідно навести 
визначення даних понять, дати необхідні комен-
тарі та навести приклади.

далі слід перейти до розгляду проблеми 
співвідношення біологічного і соціального в лю-
дині. розпочати можна з констатації факту, що 
вона є однією з найскладніших і найбільш спір-

них у сучасній психології, а далі розповісти про 
те, яким чином дослідники підходять до її ви-
рішення. для цього вчені досліджують дітей, 
які, з певних причин, зростали в ізоляції від 
суспільства; наведені приклади слід покомен-
тувати. Констатуємо, що особистість людини, 
яка є і продуктом, і суб'єктом історичного про-
цесу, не могла зберегти біологічну структуру, 
рівноправну соціальній. Природні передумо-
ви розвитку індивіда, його тілесна організація, 
внутріші системи, переваги і недоліки фізичної 
організації впливають на індивідуально-психо-
логічні особливості. однак біологічне, входячи 
в особистість людини, соціалізується і далі існує 
(психологічно) в соціальній формі. Природні, ор-
ганічні особливості і риси виступають у струк-
турі особистості як соціально обумовлені її еле-
менти. тобто природнє і соціальне утворюють 
єдність, і не можуть бути протиставлені одне 
одному як самостійні підструктури особистості.

Після цього слід перейти до викладу мате-
ріалу про історію вивчення особистості: філо-
софсько-літературний і клінічний періоди її 
дослідження. найбільшу увагу слід приділити 
науковому періоду її вивчення, що розпочався 
на початку хх ст. Констатуємо, що експери-
ментальні дослідження особистості розпочали 
а.Ф. лазурський, з. Фройд, г. айзенк, р. Кет-
тел, г. олпорт та ін. вони намагалися надати 
відповідним дослідженням експериментальний 
характер, вводячи в них математично-статис-
тичну обробку даних з метою перевірки гіпотез 
і одержання достовірних результатів, на основі 
яких можна було б будувати експерименталь-
но перевірені, а не умоглядні теорії особистості. 
важливим завданням експериментального пері-
оду дослідження стала розробка тестових мето-
дів оцінювання особистості. зокрема, г. олпорт 
заклав основи теорії, що одержала назву "тео-
рія рис"; в якості одиниці особистості він виді-
ляє її рису. Потрібно навести визначення даного 
поняття, і перенести виклад на розповідь про 
риси особистості.

доцільно також розповісти про основні психоло-
гічні характеристики особистості, до кожної з них 
дати необхідні пояснення та навести приклади.

у наступному питанні потрібно розповісти 
по структуру особистості. Пояснюємо, як вини-
кла необхідність введення даного поняття, що 
становить зі себе дане утворення. як приклад 
наводимо структуру особистості за с.л. рубін-
штейном; даємо необхідні пояснення до кожного 
з її компонентів. далі детально розглядаємо ди-
намічну функціональну структуру особистості 
К.К. Платнова, наводимо схему. відразу ж необ-
хідно детально розглянути, як відбувається роз-
виток особистості, згідно з даною структурою. 
на завершення висвітлення цього питання мож-
на навести приклади подальших спроб розробки 
проблеми дослідження структури особистості.

Після цього необхідно розглянути питання 
про рушійні сили розвитку особистості. розпо-
чати можна зі спроби з’ясувати думку студентів 
з приводу: «Що змушує особистість розвивати-
ся?» Після обговорення отриманих відповідей 
потрібно ознайомити їх з "теорією двох факто-
рів" г.с. Костюка, згідно з якою особистість роз-
вивається внаслідок виникнення в її житті про-
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тиріч. вони обумовлюються її відношенням до 
оточуючого середовища, успіхами і невдачами, 
порушенням рівновги між індивідом і середови-
щем. слід пояснити, що зовнішні протиріччя, які 
набувають навіть конфліктного характеру, самі 
по собі ще не стають рушіями розвитку. тіль-
ки викликаючи в самому індивіді протилежні 
тенденції, які вступають між собою у боротьбу, 
стають джерелом її активності, спрямованої на 
вирішення протиріччя шляхом вироблення но-
вих способів поведінки. Протиріччя усуваються 
шляхом діяльності, яка приводить до утворення 
нових властивостей і якостей особистості; одні 
протиріччя, долаючись, змінюються іншими. 
якщо вони не знаходять свого вирішення, ви-
никають затримки розвитку, кризові явища, а 
в тих випадках, коли вони відносяться до моти-
ваційної сфери особистості, – і хворобливі її по-
рушення, психоневрози. до основних внутрішніх 
протиріч, що по-своєму проявляються на різних 
етапах розвитку особистості, є невідповідність 
між новими потребами, які виникають, і досяг-
нутим рівнем оволодіння засобами, необхідними 
для їх задовільнення. Після розгляду основних 
положень теорії необхідно навести приклади 
і зробити коментарі, влаштувати їх обговорення.

у наступному питанні слід висвітлити про-
цес соціалізації особистості. нагадуємо, що лю-
дина, як соціальна істота, з перших днів свого 
існування оточена іншими людьми. з самого по-
чатку свого життя вона включена в систему со-
ціальної взаємодії; перший досвід спілкування 
людина набуває ще до того, як навчиться го-
ворити. в процесі соціальної взаємодії людина 
набуває певний соціальний досвід, який, будучи 
засвоєним, стає невід'ємною частиною особис-
тості. наводимо визначення поняття «соціалі-
зація»; констатуємо, що цей процес нерозривно 
пов'язаний зі спілкуванням і сумісною діяльніс-
тю людей. однак соціалізація не може розгляда-
тись як просте, механічне відображення особис-
тістю безпосередньо пережитого чи одержаного 
в результаті спостереження соціального досвіду. 
засвоєння цього досвіду суб'єктивне. тобто одні 
й ті ж соціальні ситуації по-різному сприйма-
ються і переживаються різними особистостями, 
а тому різні особистості можуть виносити з од-
накових ситуацій різний досвід. варто відзна-
чити, що процес соціалізації може відбуватися 
як у спеціальних соціальних інститутах, так 
і в різних неформальних об'єднаннях. до спеці-
альних соціальних інститутів, важливою функ-
цією яких є соціалізація особистості, є школа, 
професійні навчальні заклади, дитячі і молодіж-
ні організації та об'єднання. Проте найважливі-
шим інститутом соціалізації є сім'я. соціалізація 
може мати одночасно керований, цілеспрямова-
ний і некерований, стихійний характер.

на завершення теоретичного викладу необ-
хідно розглянути питання про самосвідомість 
особистості. Починаємо з роз’яснення того, що 
включаючись у систему суспільних відносин, 
взаємодіючи з іншими, людина виділяє себе 
з оточуючого середовища, почувається суб'єктом 
власних станів, процесів і дій, виступає для самої 
себе як "я", що протистоїть "іншим" але разом 
з цим нерозривно з ними зв'язане. суб'єктивно 
переживання наявності власного "я" виража-

ється перш за все в тому, що людина розуміє 
власну тотожність самій собі в теперішньому, 
минулому і майбутньому. "я" сьогодні, при всіх 
можливих змінах положення в будь-яких нових 
і несподіваних ситуаціях, при будь-яких змінах 
її життя, свідомості, поглядів і установок, – це 
"я" тої ж самої людини, що існувала вчора і яка 
буде завтра. звідси можна перейти до криста-
лізації поняття «образ-я», або «я-концепція». 
відзначаємо, що образ "я", що складається 
в результаті власного життєвого досвіду, впли-
ває на сприйняття людиною оточуючого світу, 
інших людей, на оцінки, які дає людина власній 
поведінці. я-концепція може бути позитивною, 
амбівалентною (протирічливою) або негативною; 
до цього положення наводимо відповідні при-
клади і обговорюємо їх.

образ-я складає вміст самосвідомості, тоб-
то сприйняття людиною себе як особистості. 
самосвідомість – усвідомлення людиною самої 
себе як особистості: своєї діяльності як члена 
суспільства, стосунків з іншими людьми, рис 
характеру, власних дій та вчинків, їх мотивів, 
цілей, розумових, моральних, фізичинх та ін-
ших якостей. самосвідомість має різні форми 
прояву: самовідчуття, самоаналіз, самооцін-
ка – пов'язані переважно з пізнавальною стро-
ною психічної діяльності людини. інші – само-
любство, скромність, почуття відповідальності, 
власної гідності тощо – з емоційною стороною 
психічної діяльності.

на цьому аналітичну частину викладу теми 
можна завершити; значно більші можливості 
для реалізації дослідницького підходу дає його 
практична частина. необхідність її розробки 
і впровадження зумовлена тим, що навіть після 
ознайомлення з наявними знаннями з даної теми 
студенти зустрічаються з чималими трудноща-
ми, наприклад, виконанні нескладної контрольної 
роботи, на тему «Моя особистість». у ній одер-
жані знання необхідно застосувати на практиці, 
використовуючи, крім набутих знань, матеріали 
самоспостереження і наявний життєвий досвід. 
для подолання виявлених труднощів майбутнім 
психологам запропоновано низку завдань, пода-
них у міру зростання їхньої складності.

1. для з’ясування можливостей вивчення 
співвідношення біологічного і соціального в лю-
дині студентам продемонстрвано фільм «дике 
дитя». Поставлено завдання: скориставшися 
методом спостереження за дитиною-мауглі, 
з’ясувати основні відмінності в психіці та пове-
дінці від інших дітей того ж віку, які зростали 
у суспільстві. запропоновано скласти перелік 
виявлених проблем, а також охарактеризувати 
підходи до їхнього вирішення, котрі були по-
казані у фільмі. одержані результати підля-
гають обговоренню, обґрунтуванню, уточненню 
і роз’ясненню.

2. студентам поставлено завдання: спробуй-
те відповісти на запитання «хто я такий?», по-
різному доповнюючи речення «я – це ...». відзна-
чено, що всі відповіді, разом узяті, визначають 
їхню «я-концепцію». елементи її (я-структура) 
є психічними моделями, за допомогою яких ми 
організовуємо наше життя. одержані відповіді 
підлягають обговоренню та аналізу; після чого 
слід підбити підсумки виконання завдання.
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3. наступне завдання: надайте характерис-
тику себе як особистості. які її основні прояви? 
які якості передусім вас характеризують? на-
скільки вони відповідають наявним запитам: 
вашим і оточуючих? запропоновано скласти 
власний психологічний портрет, результати ви-
конання завдання підлягають аналізу і обгово-
ренню.

4. далі студентів необхідно попросити дати 
розгорнуту й обґрунтовану відповідь на питан-
ня: «як сформувалася ваша особистість»? уточ-
нити: які чинники обумовили цей процес? хто 
найбільше долучився до її формування? а які 
люди також вагомо долучилися до цього проце-
су? як було досягнуто наявний результат? на-
скільки він вас задовольняє? Що ще потрібно 
розвинути і як це можна зробити?

5. Після цього запропоновано дати відповідь 
на питання: чим характеризується видатна осо-
бистість? хто для вас є таким прикладом? По-
чинаючи з видатних людей, які були названі, 
поступово переводимо розмову на розповідь про 
видатних психологів минулого, а згодом і на на-
ших сучасників. доцільно попутно з’ясувати, 
кого з них знають студенти і що їм відомо про 
їхню наукову діяльність.

6. запропоновано переглянути фільм: «Біл 
гейтс: історія успіху», і здійснити психологіч-
ний аналіз його викладу; скласти психологіч-
ний портрет головного персонажа. які чинники 
обумовили його успіх? Що сприяло, а що пере-
шкоджало цьому? які чинники виявилися вирі-
шальними? Що з того, що дізналися, можна ви-
користати для примноження власного досвіду, 
зокрема, для особистісного розвитку?

7. дано завдання висловити свої міркування 
з приводу: які особливості формування видат-
них особистостей? чи мали вони видатні задат-
ки? Що про це відомо? чи перебували в уні-
кальних умовах? як вони були створені? які 
вони мали здібності? Що з їхнього досвіду мож-
на використати для власного розвитку? а в ро-
боті за фахом? далі слід влаштувати обговорен-
ня, зробити необхідні узагальнення тощо.

8. Присутнім запропоновано скласти перспек-
тивну програму розвитку власної особистості. 
надано необхідні роз’яснення, з яких елементів 
вона повинна складатися і що в себе включа-
ти, як працювати над її реалізацією, фіксувати 
і оцінювати результати тощо.

9. студентам запропоновано виконати бага-
тофакторний тест р. Кеттела для дослідження 
особистості. наведено дані про його розробку, 
особливості, хід виконання, обчислення резуль-
татів і оцінку отриманих даних. одержані ре-
зультати обговорюються і аналізуються, після 
чого підводяться підсумки.

зрозуміло, що запропоноване дослідження 
особистості не можна вважати достатнім, ні тим 
більше завершеним, скоріше це лише його по-
чаток. Проте передбачено продовжувати його, 
зокрема, при вивченні інших тем курсу: “тем-
перамент”, “характер”, “здібності”, “самосві-
домість” та ін. наступні етапи впровадження 
дослідницького підходу передбачено реалізува-
ти як при вивченні інших тем курсу, так і по-
дальших навчальних курсів, зокрема: «Психо-
логія особистості» та ін.

Після цього студентам запропоновано вико-
нати контрольну роботу на тему «Моя особис-
тість», яка містить наступні завдання.

1. зробіть опис власної особистості. як ви самі 
оцінюєте свою особистість? як ставитеся до неї?

2. які якості особистості властиві вам най-
більшою мірою? чому саме ці? чи відносити 
ви їх до власних переваг? вкажіть їхні прояви 
у різних життєвих ситуаціях.

3. які якості особистості властиві вам най-
менше? чому? чи заважає вам їхня відсутність? 
свою точку зору поясніть. наведіть приклади.

4. хто брав участь у формуванні вашої осо-
бистості? назвіть всіх, хто причетний до цього, 
і охарактеризуйте внесок кожного.

5. чи доводилося вам займатися свідомим 
і цілеспрямованим вихованням певних якостей 
власної особистості? складіть програму пер-
спективного розвитку власної особистості, у ба-
жаному напрямку.

Після проведеної попередньої роботи для 
більшості з них дана контрольна більше не ста-
новить значних труднощів.

стосовно результату вивчення даної теми, 
із застосуванням запропонованого підходу, вар-
то відзначити наступне. студентам наочно про-
демонстровано зв’язок знань, відомих із даної 
теми, на різних етапах становлення психологіч-
ної науки, з реальним життям, і повсякденними 
запитами практичної діяльності у різних сферах. 
вони не лише значно краще зрозуміли поданий 
матеріал, але й побачили реальні можливості за-
стосування набутих знань у повсякденній діяль-
ності практичного психолога, в різних реальних 
ситуаціях. деякі з них виявили бажання обрати 
тему курсової роботи про особистість, інші пого-
дилися взяти участь у науково-дослідній роботі 
та продовжити дослідження за цією темою.

Проведене дослідження дає підстави зробити 
наступні висновки:

1. огляд наукових публікацій за обраною те-
мою дозволив констатувати, що в працях на-
уковців наявні необхідні напрацювання, які 
дозволяють належним чином обґрунтувати 
і відповідно реалізувати дослідницький підхід 
до вивчення особистості у навчальній роботі зі 
студентами.

2. застосування дослідницького підходу до 
вивчення особистості при роботі зі студентами-
психологами дозволяє систематизувати наявні 
знання, викласти їх у чіткій логічній послідов-
ності, зробити зрозумілішими і доступнішими, 
а відповідно, сформувати належну мотивацію 
до її вивчення та подолати ряд труднощів, 
пов'язаних із освоєнням наданого матеріалу.

3. впровадження дослідницького підходу до 
вивчення особистості дозволяє підняти інтерес 
до вивчення даної теми у студентів, зацікавити 
їх до самостійного дослідження інших аспектів, 
методів і перспектив її розгляду, що має пози-
тивний вплив на залучення їх до науково-до-
слідницької діяльності, а також на процес фор-
мування їхньої професійної компетентності.

у майбутньому передбачено здійснити вдо-
сконалення запропонованого підходу, враховую-
чи результати його апробації, та рекомендувати 
до впровадження в процес підготовки майбутніх 
фахових психологів у внз.
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исследОвания личнОсти в учебнОЙ рабОте  
сО студентами-психОлОгами

аннотация
в статье освещены особенности и ход применения исследовательского подхода к изучению личности 
в учебной работе со студентами-психологами. осуществлен обзор научных публикаций по выбранной 
теме; выяснено тематику и подходы к исследованию личности. рассмотрены особенности изучения 
личности с позиций различных подходов; освещена специфика привлечения студентов к исследованию 
личности. сделаны выводы из проведенной работы и намечены перспективы дальнейших исследова-
ний в данном направлении.
ключевые слова: учебный процесс, подготовка будущих профессиональных психологов, исследова-
тельский подход в учебной деятельности, исследование личности, формирование профессиональной 
компетентности.
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reseArch Of persOnALitY in educAtiOnAL wOrk  
with students-psYchOLOgists

summary
the article highlights the peculiarities and the course of application of the research approach to the study 
of personality in educational work with students-psychologists. an overview of scientific publications on 
the chosen topic; the subjects and approaches to the study of personality are explained. Peculiarities of 
the study of personality from the standpoint of different approaches are considered; the specificity of 
attracting students to the study of personality is highlighted. the conclusions from the work performed 
and the prospects for further research in this direction are drawn.
keywords: educational process, preparation of future professional psychologists, research approach  
in educational activity, personality research, formation of professional competence.


