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Анотація. У статті розглядається проблема, пов’язана з проектуванням, побудовою та розвитком про-
фесійної кар’єри. Звертається увага на те, що свідоме та ефективне кар’єрне зростання під час навчання 
є запорукою подальшої ефективної професійної самореалізації молодої людини. Характеризуються пси-
хологічні особливості підготовки до здійснення майбутньої професійної кар’єри студентів-психологів, їх 
здатність співвідносити власні внутрішні ресурси з вимогами професії. Аналізуються показники мотива-
ційної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри. Наголошується на напрямках 
проектування кар’єри у професійному становленні фахівця у вищій школі. 
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STUDY OF LEVEL OF READINESS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS  
TO MASTER THE PROFESSION

Summary. The article focuses on the problem of designing a professional career by the students of pedagog-
ical university. Theoretical approaches to the psychological peculiarities of the designing in student age are 
analyzed. The process of designing as the determining factor of professional training of future psychologists is 
considered. The need for psychological and organizational support of future professionals’ career is discussed. 
It is confirmed that the formation of the future teacher in the educational process at the university includes not 
only acquiring the definite knowledge and skills, but also the formation of professionally-oriented attitudes, in-
terests, values and specific skills required in the future. Also the socialization of future professional has place. 
It is affected by the properties of the personality and it is closely related to the peculiarities of the interaction 
with the social environment. The structural elements of the model of the future psychologists career becoming 
are: developing of the principles, which are the basis of becoming a psychologists career on the stage of voca-
tional training; inceptive diagnostics of system-forming factors, contributing to the success career becoming of 
future psychologists; focused career planning; designing of the career-forming environment in the university; 
monitoring of becoming of the student’s professional career during the study in the educational establishment. 
Also the article views such principles of the proposed model, as the principles of transparency, complementa-
rity and management. Compliance of them makes the process of becoming of the future psychologists career 
more reflexive and defines the necessary conditions for the most successful implementation. The article states 
that career designing of future psychologists is a complex multidimensional phenomenon, that has a psycho-
logical basis. It is characterized by a number of factors, but the priority is given to the specificity of professional 
self-esteem, meaning of life orientations and personal self-attitude. 
Keywords: career, career design, career development, career orientations, professional training, 
competitiveness, professional development, future psychologists.

Постановка проблеми. У сучасному сус-
пільстві є актуальною проблема готов-

ності майбутніх психологів до продуктивної про-
фесійної діяльності та здійснення професійної 
кар’єри. Готовність включає в себе не лише про-
фесійні знання, уміння і навички, а також певні 
особистісні риси. Однією з основних причин того, 
що випускники психологічних спеціальностей 
не завжди відповідають тим вимогам, які вису-
вають до них як до фахівців майбутня професія 
та суспільство, є саме низький рівень психологіч-
ної готовності до здійснення професійної кар’єри 
та професійної діяльності [11, с. 101]. 

Процес підготовки майбутніх психологів здій-
снюється шляхом формування всіх структурних 
компонентів готовності одночасно. Розвиток ком-
понентів можна реалізувати в умовах спеціально 
організованого навчання, яке буде спрямоване 

на оволодіння теоретичними знаннями, прак-
тичними вміннями та навичками, формування 
позитивного ставлення до професійної діяльнос-
ті психолога. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. За останній час проведено низку дослід-
жень, присвячених аналізу психологічної го-
товності до виконання різних видів діяльності, 
зокрема, педагогічної (П. Горностай, Т. Іванова, 
О. Скрипченко, В. Сластьонін, С. Ніколаєнко, 
Д. Мазоха, О. Орлова, О. Жук, О. Чернічкіна, 
І. Чорна та ін.), діяльності психолога (О. Бон-
даренко, Л. Долинська, В. Панок, Н. Пов’якель, 
Н. Чепелєва та ін.) [2, с. 12–31; 4; 5].

Також в останні роки у психології з’явилася 
низка робіт, присвячених вивченню психологічних 
аспектів професійної кар’єри. Зокрема, запропоно-
вана інтерпретація психологічної сутності кар’єри 
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(Є. Клімов, Є. Могильовкін, О. Молл та ін.), про-
ведені дослідження у сфері кар’єрних орієнтацій 
студентів (Ю. Бурмакова, О. Жданович, О. Тернов-
ська та ін.), кар’єрної готовності випускників вишу 
(О. Миронова-Тихомирова) та чинників кар’єрного 
зростання фахівця (Е. Зеєр, О. Молл, О. Моска-
ленко, М. Пряжников та ін.); можливості розвитку 
кар’єрних прагнень студентів на основі підвищен-
ня якості їх міжособистісних відносин (А.К. Кана-
матова) та ін. [1; 3, с. 14–21; 6].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте аналіз наукової лі-
тератури засвідчує недостатність уваги вчених до 
проблеми дослідження рівня готовності майбут-
ніх психологів до опанування професії. Не було 
приділено достатньо уваги і розгляду проектуван-
ня професійної кар’єри майбутніх психологів. 

Період навчання у вищому навчальному за-
кладі – це етап життєвого циклу, що завершує 
перехід до дорослості. На цьому етапі особистість 
приймає низку важливих рішень, які стосують-
ся вибору місця професійної діяльності та ство-
рення сім’ї, стилю життя та конкретних завдань 
на майбутнє, корегування ціннісних орієнтацій 
у співвідношенні з новим дорослим статусом 
та новими життєвими планами. Вибір власної 
життєвої стратегії є необхідною складовою проек-
тування кар’єри. Тому молодій людині необхідно 
саме під час навчання у виші визначити власні 
пріоритети [9; 10, с. 11–23].

Професійне становлення особистості є важли-
вим компонентом загального процесу її розвит-
ку. Однією з центральних проблем підготовки 
майбутніх фахівців є дослідження їхньої профе-
сійної спрямованості як визначальної характе-
ристики, що дозволяє максимально виявити зді-
бності й творчо опанувати професію. 

Мета статті. Основна мета полягає у дослі-
дженні рівня готовності майбутніх психологів до 
професії та аналізі психологічних особливостей 
проектування їх професійної кар’єри під час на-
вчання у виші. 

Завдання полягають у дослідженні рівня го-
товності майбутніх психологів до опанування 
професії; у вивченні психологічних особливостей 
проектування професійної кар’єри майбутніх фа-
хівців; у окресленні шляхів та засобів кар’єрного 
розвитку студентів-психологів. Психологія опти-
мального кар’єрного розвитку майбутніх психо-
логів забезпечується такими завданнями як: фор-
муванням уявлення у осіб, які обирають професію 
про об’єктивні та суб’єктивні чинники майбутньої 
діяльності; усвідомленням студентом власних 
психологічних особливостей та узгодженість їх 
із вимогами професійної діяльності; використан-
ням адекватних способів мотивації оволодіння 
професійною діяльністю. Ці групи завдань тісно 
пов’язані між собою. У їх вирішенні розкривають-
ся суб’єктивні та об’єктивні фактори, що зумовлю-
ють розвиток кар’єри і можливості успішної само-
реалізації особистості у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Для дослідження рівня готовності до опа-
нування професії та особливостей кар’єрного 
розвитку студентів Полтавського вишу були ви-
користані «Опитувальник професійної готовності 
(ОПГ)» Л. Кабардової [7] та методика «Структура 
мотивації трудової діяльності К. Замфір [8]. 

Методика «Опитувальник професійної готов-
ності (ОПГ)» Л. Кабардової дає змогу виявити 
рівень готовності до опанування певної професії, 
спираючись на рівень знань та наявність при-
родних здібностей досліджуваного, а також ви-
значити ті професії і спеціальності (у всіх сферах 
професійної діяльності і у кожній окремо), які 
є найбільш привабливими для досліджуваного. 
За допомогою даної методики досить легко можна 
визначити обґрунтованість або необґрунтованість 
професійних виборів особистості [7, с. 165–170].

Методика «Структура мотивації трудової ді-
яльності К. Замфір дозволяє визначити спів-
відношення компонентів мотивації трудової ді-
яльності – внутрішньої мотивації, зовнішньої 
позитивної мотивації і зовнішньої негативної 
мотивації. Також вона дає змогу порівняти ви-
раженість різних видів мотивації та визначити 
таким чином ставлення до виконуваної трудової 
діяльності і спонукальну силу мотиваційного 
комплексу досліджуваного [8, с. 54–67].

Отримані результати дозволили виявити пев-
ні особливості проектування професійної кар’єри 
студентів психологічних спеціальностей.

1. Досліджені нами студенти виявляють най-
більше схильностей до роботи з людьми, тобто ми 
можемо констатувати прояв найбільшого інтересу 
досліджуваних до тієї сфери, до якої належить і їх 
власна професія. Професійні інтереси досліджу-
ваних зосереджені у сфері «Людина – людина» 
(87 %), куди належать професії, де об'єктом праці 
є люди, групи, колективи. Отже, досліджувані по-
зитивно ставляться та здебільшого застосовують 
свої вміння у спілкуванні та безпосередній вза-
ємодії з іншими людьми. До цієї сфери можемо 
віднести працівників сфери обслуговування, ме-
дицини, педагогіки, юриспруденції тощо. Тобто 
майбутні психологи проявили зацікавленість 
та професійний інтерес саме до тієї сфери, до якої 
належить їх професія. Це є свідченням того, що 
вони бачать себе саме у цій професії, оскільки тут 
є змога виявити свої вміння та задовольнити про-
фесійні бажання до виконання певної діяльності.

2. Дослідження структури мотивації трудової 
діяльності дозволяє зробити висновок про те, що 
за середніми показниками найбільш вираженою 
є зовнішня позитивна мотивація (44 %), менш 
вираженою є внутрішня мотивація (38 %), а най-
менше вплинула на вибір професії психолога за 
результатами цього дослідження зовнішня нега-
тивна мотивація (18 %). Проаналізувавши зміст 
самих відповідей, бачимо, що важливе значен-
ня мають ті мотиви, які пов’язані із можливістю 
отримати грошовий заробіток за працю і просу-
нутись по службі.

Таким чином, відношення мотивів за резуль-
татами дослідження майбутніх психологів не 
є цілком оптимальним, оскільки демонструє пе-
реважання зовнішньої мотивації над внутріш-
ньою, але все ж зовнішня позитивна мотивація 
професійної діяльності переважає зовнішню 
негативну. Отже, ставлення досліджуваних до 
трудової діяльності є загалом позитивним і спо-
нукальна сила мотиваційного комплексу у них 
є яскраво вираженою. 

3. Порівняльний аналіз структури мотивації 
студентів старших і молодших курсів свідчить, 
що внутрішня мотивація більшою мірою розви-
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нена у студентів старших курсів (47 % проти 30 % 
студентів молодших курсів). Зовнішня позитив-
на мотивація, навпаки, є більш притаманною 
для студентів молодших курсів (53 % проти 33 % 
студентів старших). Зовнішня негативна мотива-
ція представлена в обох групах найнижчими по-
казниками і становить 20 % у студентів старших 
і 17 % у студентів молодших курсів. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що 
для студентів старших курсів найбільш харак-
терною є внутрішня мотивація (47 %), а для сту-
дентів молодших ― зовнішня позитивна (53 %). 
Відношення мотивів студентів старших курсів 
є більш оптимальним, ніж у студентів молодших 
курсів, оскільки демонструє переважання вну-
трішньої мотивації над зовнішньою.

Отже, за результатами проведеного дослід-
ження можемо говорити про те, що структура 
мотивації студентів старших курсів є найбільш 
професійно спрямованою та сприятливою для 
майбутньої професійної діяльності за обраним 
фахом. У студентів старших курсів також вищий 
рівень готовності до професійної діяльності по-
рівняно зі студентами молодших курсів.

У сучасній психолого-педагогічній літерату-
рі окреслюються такі основні шляхи розвитку 
кар’єрного зростання особистості. Дослідження 
особистісних детермінант успішності професій-
ної діяльності психолога традиційно орієнтовані 
на виявлення особистісних властивостей, профе-
сійно важливих якостей, здібностей і умінь, які 
є притаманними цій професії. При цьому часто 
йдеться не про особистість психолога, а про осо-
бистісні чинники, що детермінують професійну 
успішність. Оскільки сучасна професія психо-
лога має велику кількість спеціалізацій, то сто-
совно різних сфер психологічної практики про-
фесійно значущими виявляються різні, а іноді 
й протилежні здібності та особистісні властивос-
ті. Очевидно, що окремі інструментальні уміння, 
здібності та особистісні властивості не можуть за-
безпечити професійну діяльність, оскільки спри-
яють успіху тільки при сформованій мотивації 
і розвиненій професійній спрямованості особис-
тості [10, с. 15–22; 12, с. 23].

Психологічним механізмом професійної спря-
мованості особистості, зокрема на оволодіння 
професією психолога, виступає єдність особистіс-
них якостей та особливостей, яка включає склад-
ну багаторівневу структура мотивів, цінностей, 
особистісних смислів і здібностей, що визнача-
ють професійно важливі якості. 

Науковці багаторазово зверталися до вивчен-
ня особистісних особливостей психологів, роз-
глядаючи їх з різних теоретичних позицій, адже 
професійна діяльність психолога вимагає від фа-
хівця такого високого рівня майстерності, який 
дозволяє гнучко і творчо в досить обмежений час 
отримувати інформацію, збирати психологічний 
анамнез та ставити психологічний діагноз, під-
бирати та адаптувати техніки й методики, спо-

стерігати за станом клієнта та змінами його сві-
тосприйняття, оцінювати правомірність обраних 
методів і власної роботи, організовувати творчий 
пошук більш адекватних прийомів, методів, роз-
робляти програми психологічного впливу і пози-
тивних змін у самопочутті та поведінці клієнта, 
не порушуючи при цьому необхідних професій-
них правил і принципів психологічного консуль-
тування і наскрізну технологію психоконсульта-
тивного процесу [8, с. 45–56; 9, с. 26–30]. 

Отже, у науковій літературі найчастіше виді-
ляють такі професійно-важливі якості психолога, 
як діяльнісні та поведінкові, індивідуально-пси-
хологічні якості, соціально-психологічні та мо-
рально-психологічні характеристики. Високий 
рівень розвитку професійних якостей є одним із 
найважливіших чинників професійної спрямо-
ваності, які не тільки характеризують певні зді-
бності, але й органічно входять до їх структури, 
розвиваючись у процесі навчання і практичної 
діяльності майбутніх психологів.

Особистісні якості практичного психолога 
здійснюють вплив на успішність професійної 
діяльності і тому потребують спеціальних умов 
для їхнього розвитку. Психологічна підготовка 
студентів до самостійної діяльності передбачає 
формування соціальної та професійної зрілості 
майбутнього психолога.

Висновки і пропозиції. Отже, психологічна 
готовність студентів-психологів до проектування 
професійної кар’єри – це цілеспрямований вияв 
потенціалу особистості, що включає її переконан-
ня, мотиви, погляди, почуття, якості характеру, 
знання, уміння, навички. Готовність досягається 
у процесі професійної фахової підготовки і є ре-
зультатом всебічного особистісного розвитку осо-
бистості майбутніх психологів з урахуванням ви-
мог професійної психологічної діяльності. 

Підготовка майбутніх психологів до творчої 
та ефективної праці вимагає не лише формування 
професійних знань, умінь та професійної компе-
тентності, але й передбачає необхідність спеціаль-
ної психологічної підготовки. Вона повинна розгля-
датися як підготовка до психологічної діяльності, а 
не до праці загалом. Психологічна підготовка по-
лягає у формуванні тих якостей особистості, що за-
безпечують досягнення успіху у певному напрямі 
діяльності практичного психолога. Така підготовка 
повинна охоплювати всі сторони особистості. 

Механізмами розвитку готовності до профе-
сійної діяльності психолога є механізм емоцій-
но-вольової саморегуляції; механізм ціннісно-
смислової саморегуляції, тобто встановлення 
відповідності між цілями професійної діяльності 
й системою особистісних цінностей та усвідом-
лення можливості реалізації особистісних праг-
нень засобами професійної діяльності; механізм 
самоідентифікації (усвідомлення і прийняття 
професійної ролі); механізм самосуб’єктивації 
(прояв суб’єктної активності стосовно себе, само-
створення себе як суб’єкта життєдіяльності).
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