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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Черепєхіна О.А.  

 
I. Вступ 

Соціальна та особистісна значущість 
проблеми осучаснення процесу фахової 
підготовки психологів є дуже важливою, 
оскільки її ефективне розв’язання позитив-
но позначається на задоволенні потреб су-
спільства у висококваліфікованих, конку-

рентоспроможних фахівцях з психології й 

створює передумови для професійного са-
морозвитку психологів.  

Наше дослідження детермінується пот-
ребами сучасного суспільства в нових під-
ходах щодо підготовки майбутніх психоло-
гів в умовах вищої школи, у зв’язку з нови-

ми вимогами до фахівця ХХІ ст., готового 
здійснювати свої професійні функції на ви-
сокому професійному рівні. Концепція оно-
влення української освіти на засадах Бо-
лонського процесу вимагає підготовки якіс-
но нового психолога-професіонала. Рефор-
мування вищої психологічної освіти орієн-

товано на набуття професіоналізму майбут-
нім фахівцем, що передбачає підготовку 
психолога до розв’язання професійних за-

вдань у різних сферах: політичній, освітній, 
банківській, сфері спорту, торгівлі тощо. 
Така ситуація стимулює поширення кола 

наукових досліджень, у яких здійснюються 
спроби знайти рішення проблеми розвитку 
професіоналізму у майбутніх психологів.  

На актуальності проблеми формування 
професіоналізму та професійно важливих 
якостей особистості майбутнього психолога 
наголошують українські дослідники С. Вась-

ковська, Ж. Вірна, В. Власенко, П. Горнос-
тай, Л. Долинська, В. Карікаш, В. Панок, 
Н. Пов’якель, В. Семиченко, Л. Терлецька, 
Л. Уманець, Т. Щербакова та ін. Водночас 
вивчення наукової літератури з проблеми 
формування професіоналізму засвідчило 

відсутність досліджень теоретичних засад 

формування професіоналізму майбутніх 
психологів під час фахової підготовки у 
ВНЗ. Ні у вітчизняній, ні в зарубіжній нау-
ковій літературі питання формування про-
фесіоналізму майбутніх психологів під час 
професійної освіти у вищій школі окремо не 

розглядались, а традиції формування про-
фесіоналізму особистості, які на сьогодні 
накопичені в психолого-педагогічній науці, 
й досі не використовуються в системі фахо-
вої підготовки психологів в умовах вищої 
школи.  

Отже, результати вивчення теоретичних 

досліджень та досвіду практичної організа-

ції педагогічного процесу в навчальних за-

кладах, які здійснюють підготовку майбут-
ніх психологів, показали, що проблема фо-
рмування професіоналізму майбутніх фахі-
вців з психології у процесі фахової підгото-
вки ще не знайшла свого належного науко-
во-методичного вирішення. Однак певна 

теоретико-методологічна база для розв’я-

зання цих завдань уже створена. Деякі ро-
здуми щодо базових характеристик діяль-
ності психологів, вимог до особистості май-
бутніх спеціалістів, особливостей підготов-
ки кадрів цього профілю представлені у 
працях зарубіжних (А. Маслоу, К. Роджерс) 

і вітчизняних науковців (Г. Абрамова, 
О. Бондаренко, М. Боришевський, Л. Бур-
лачук, Н. Зубалій, Н. Коломінський, С. Мак-
сименко, В. Моргун, В. Панок, М. Савчин, 
В. Татенко, Т. Тітаренко, Н. Чепелєва, Т. Яце-
нко та ін.).  

II. Постановка завдання 

Метою статті є висвітлення науково-
теоретичних підходів до розвитку професі-
оналізму майбутніх психологів у процесі 

фахової підготовки.  
III. Результати 
Проблема розвитку професіоналізму 

складна і багатоаспектна, на що вказують у 
своїх працях С. Батишев, Є. Климов, 
Н. Кузьміна, А. Марковова, Н. Пряжников, 
В. Сластьонін та ін. Значний інтерес викли-
кають дослідження, присвячені вивченню 
особистісної орієнтованості процесу на-
вчання та виховання: І. Беха, А. Бойко, 

О. Дубасенюк, С. Золотухіної, І. Зязюна, 
Н. Кічук, Е. Косенко, В. Лозової, А. Муд-
рика, Н. Ничкало, В. Семиченко, Т. Су-
щенко, Н. Тарасович, Н. Щуркової та ін. 
Науковці погоджуються, що одним із найе-
фективніших факторів формування якостей 

особистості є врахування її потреб та інте-

ресів, узгоджене з потребами суспільства.  
Проведений аналіз психолого-педаго-

гічної літератури, досліджень учених та іс-
нуючої практики фахової підготовки психо-
логів показав, що формування професіона-
лізму майбутніх фахівців здійснюється сти-

хійно і детермінується комплексом випад-
кових факторів. 

З огляду на соціальну й особистісну зна-
чущість, проблема осучаснення фахової 
підготовки психологів є украй важливою, 
оскільки її ефективне розв’язання оптимізує 
задоволення потреб держави й суспільства 

у висококваліфікованих, конкурентоспро-
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можних фахівцях з психології й створює 

передумови для професійного саморозвит-
ку психологів.  

Основним інструментом впливу психоло-
гів на професіоналізм залишаються тести, 
спеціальні психологічні методики. Такий 
підхід не надає реальної психологічної до-

помоги у формуванні особистісних та про-
фесійних якостей психолога. 

Дослідження методологічно базується на 
таких підходах, як:  

– гуманістичний – уможливлює відобра-

ження в дослідженні людиноцентрист-
ської тенденції в розвитку сучасного 
цивілізованого світу, визнання самоцін-

ності особистості кожного учасника пе-
дагогічного процесу;  

– акмеологічний – дає змогу обґрунтува-

ти закономірності професійного розвит-

ку майбутніх психологів; 

– андрагогічний – забезпечує врахування 

особливостей освіти дорослих у процесі 
підготовки фахівців з психології;  

– системний – дає можливість вивчати роз-

виток професіоналізму майбутніх пси-
хологів із позицій цілісності та взаємо-
зумовленості його структурних складо-

вих; 

– компетентнісний – є підґрунтям для ви-

окремлення компетенцій, які утворюють 
професіоналізм майбутніх психологів. 

Особливе місце серед вказаних підходів 
займає інтегративний підхід, який має пер-
спективи оптимальної реалізації під час 
практичної підготовки майбутніх психоло-

гів, зокрема, ознайомчої, навчальної та пе-
реддипломної практик. Практична підгото-
вка є центральною частиною професійної 
підготовки студентів – майбутніх психоло-
гів. Вона спрямована на розуміння студен-
тами соціальної значущості обраної ними 
професії, на формування в них системи на-

укових знань, вироблення практичних умінь. 
Практика є істотним компонентом освітньо-
го процесу, що дає змогу інтегрувати й уза-
гальнювати уявлення та первинний досвід 
професійної діяльності за умови її раціона-
льної організації [2].  

Варто зазначити, що поняття “інтег-
рація” широко використовується в соціаль-
ній практиці, мовознавстві, економіці, пси-

хотерапії тощо. Під інтеграцією розуміється 
стан взаємозв’язку окремих диференційо-
ваних складових і функцій системи, органі-
зму в цілому, а також процес, що веде до 

такого стану.  
Становленням інтеграційного підходу є 

рух у напрямі концептуального синтезу су-
часних наукових теорій особистості та її 
зміни, а також відповідних методів дії. Та-
ким чином, інтеграція в системі професійної 
підготовки визначається як процес збли-

ження сучасного наукового знання, інтеле-
ктуально-концептуальних можливостей окре-
мих наук і практики; процес взаємопроник-
нення психолого-педагогічних та інших ди-

сциплін; процес педагогічного проектування 

інтенсивних технологій навчання.  
Практика розглядається як ланка єдино-

го педагогічного процесу, що передбачає 
відповідність теоретичної підготовки вимо-
гам практики, формування педагогічних 
умінь і професійно цінних якостей особис-

тості. Вона є основною й найдієвішою фор-
мою становлення та формування особисто-
сті майбутнього вчителя. Стверджуючи це, 
фахівці виходять з широко відомого психо-
логічного положення про те, що особис-
тість, її особливості, якості формуються в 
процесі діяльності. Необхідно підкреслити, 

що практика, за своєю суттю, є елементом, 
що інтегрує професійну підготовку студен-
тів у сфері теорії, методики та дослідниць-
кої роботи [1].  

Подібна інтеграція, що дає змогу створи-

ти цілісну модель професійної підготовки, 
забезпечується трьома рівнями інтеграцій-

них процесів: “зовнішньою” інтеграцією, 
яка забезпечує взаємозв’язок із професій-
ною діяльністю майбутнього фахівця через 
Державний освітній стандарт і кваліфіка-
ційну характеристику з урахуванням регіо-
нальних особливостей і запитів соціальних 

партнерів; “структурної” практики, що ви-
являється у зближенні з іншими елемента-
ми професійної підготовки (виховною, на-
вчальною, самостійною, дослідницькою ро-
ботою); “внутрішньою”, такою, що припус-
кає взаємозв’язок і взаємодоповнення окре-
мих видів й елементів практики як системи 

[3].  

Організація практики на основі інтегра-
ційного підходу передбачає таку її наступну 
спрямованість: на виконання державних 
вимог щодо мінімуму змісту й рівня підготов-
ки випускників відповідно до отримуваної 
спеціальності та кваліфікації, що здобува-

ється; безперервність, комплексність, послі-
довність оволодіння студентами професій-
ною діяльністю згідно з програмою практи-
ки, що передбачає логічний взаємозв’язок і 
поєднання теоретичного й практичного на-
вчання, спадкоємність усіх етапів практики. 

Професійно-педагогічна діяльність може бу-
ти визначена як метадіяльність, оскільки 
зміст свідомості майбутнього вчителя не 
привноситься іззовні, а може бути виробле-

ним у процесі спеціальної організованої дія-
льності – педагогічної практики [5].  

Спираючись на дослідження М. Про-

коф’євої, можна констатувати, що методо-
логічну основу практики становлять:  

1. Компетентнісний підхід в освіті. У його 
рамках здійснюється спроба ввести особис-
тісний підхід в освітній процес. Цей підхід 
живе особистісне знання протиставляє без-
суб’єктному, відчуженому, трансльованому у 

вигляді інформації. Особистісне знання, так 
само як і особистісне розуміння, є не тільки 
усвідомленням засвоєного матеріалу як де-
яка абстрактна “цінність”, а і його застосу-
ванням у реальних життєвих ситуаціях.  
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2. Діяльнісний підхід у навчанні. Вико-

ристання його принципів орієнтовано на 
засвоєння способів мислення і діяльності, 

на розвиток пізнавальних здібностей і тво-
рчого потенціалу студентів.  

3. Особистісно-діяльнісний підхід – оз-
начає наявність актуальної ситуації інтер-

налізації нових форм, правил, способів і 
засобів соціальної професійно-комуніка-
тивної діяльності, тобто розвиток не тільки 
професійної компетентності студента, а і 
його особистості в цілому. Основою діяльні-
сного підходу є діалогізація освітнього про-
цесу, проблематизація змісту й методів на-

вчання, креативність і рефлексивність дія-
льності, надання студентам педагогічно 
обґрунтованої свободи вибору. Реалізація 
діяльнісного підходу передбачає застосу-
вання інформаційно-комунікаційних техно-

логій, методу проектів [5].  
4. Концепції контекстного навчання. 

Сутнісною характеристикою контекстного 
навчання є послідовне моделювання за до-
помогою всієї системи форм, методів і засо-
бів навчання наочного й соціального змісту 
засвоюваної професійної діяльності. У кон-
текстному навчанні студент із самого поча-

тку ставиться в діяльнісну позицію, оскіль-
ки навчальні предмети представлені у ви-
гляді сфер діяльності (навчальної, квазіп-
рофесійної, навчально-професійної). Це дає 
змогу охопити весь потенціал активності 
студента – від рівня сприйняття до рівня 
соціальної активності, що створює можли-

вість ухвалювати сумісні рішення. Засвоєн-

ня знань студентами здійснюється в кон-
тексті вирішення ними майбутніх педагогіч-
них ситуацій, що забезпечує умови для фо-
рмування професійної мотивації, особистіс-
ного сенсу процесу навчання. Теоретичною 
базою підготовки студентів до практики є 

забезпечення цілісності навчально-вихов-
ного процесу ВНЗ, зміцнення в особистості 
студента творчих начал, підвищення його 
мотивації до пізнання й набуття психологі-
чного досвіду, самовдосконалення.  

Розробка технології проектування прак-

тики на основі інтеграційного підходу пе-
редбачає внесення якісних змін до існуючої 
практики розробки навчальних програм 
вищого навчального закладу. Перш за все, 

йдеться про подолання фрагментарності 
професійної підготовки [5].  

Аналіз науково-методичної літератури з 

теми дослідження [1–5] дав змогу виділити 
такі компоненти технологічного проекту-
вання практики: цільовий (уточнення зага-
льної мети практики, цілей окремих її ета-
пів, їх формулювання з орієнтацією на ре-
зультат); змістовий (відбір змісту практики 
на основі освітнього стандарту, кваліфіка-

ційної характеристики фахівця з виділен-
ням видів професійної діяльності й визна-
ченням черговості їх освоєння за етапами 
практики; конкретизація й інтеграція змісту 
практики з іншими елементами професійної 

підготовки: теоретичними дисциплінами, 

дослідницькою роботою шляхом виділення 
взаємопов’язаних тем і завдань за роками 

навчання); часовий (визначення видів і 
термінів практики, формулювання вимог до 
відбору базових установ практики, вибір 
форм проходження окремих видів практи-

ки); забезпечувальний (підготовка робочої 
програми й методичних матеріалів, визна-
чення засобів і методів практичного на-
вчання); організаційний (організація прак-
тики відповідно до цілей); результативний 
(оцінювання поточних результатів, корек-
ція проекту, аналіз і завершальне оціню-

вання результатів) [4].  
Цільовий компонент формулюється від-

повідно до загальних цілей професійної 
підготовки в системі вищої освіти, специфі-
ки спеціальності. Професійна підготовка 

вчителя початкових класів має бути спря-
мована на формування професійних умінь і 

особистих якостей, що характеризують гу-
маністичну орієнтацію, творчу позицію, про-
фесійну відповідальність фахівця. Стосовно 
практики, що розглядається як компонент, 
котрий інтегрує професійну підготовку, 
йдеться про визначення показників готов-

ності до професійної діяльності. Реалізація 
цілей і завдань практики передбачає інтег-
рований підхід до визначення й розробки 
видів діяльності, спрямованих на форму-
вання різних рівнів компетентності (ключо-
вих, базових, спеціальних) із урахуванням 
набору професійно значущих знань, нави-

чок і вмінь [2].  

Як вказує М. Прокоф’єва [5], проекту-
вання змістового компоненту практики пе-
редбачає аналіз нормативно-правових до-
кументів, що визначають функції й види дія-
льності фахівця. Першим кроком для розро-
бника інтегрованих програм є визначення 

змісту професійної підготовки для кожної 
спеціальності за роками навчання з конкре-
тизацією завдань самостійної й дослідниць-
кої роботи. При визначенні змісту психологі-
чної практики необхідно виділити інваріант-
ний і варіативний компоненти. Варіативний 

компонент покликаний уточнювати й роз-
ширювати базовий рівень і визначати спеці-
альний рівень компетентності майбутнього 
психолога. Часовий компонент припускає 

визначення видів і термінів практики, відпо-
відних функціям, порядку їх освоєння на 
основі аналізу навчальних планів, програм і 

рівня складності. Практика має наскрізний 
характер, кожний подальший вид практики 
має бути логічним продовженням поперед-
нього й бути спрямованим на оволодіння 
основними видами діяльності фахівця, роз-
виток професійних умінь. Організаційний 
компонент передбачає вибір базових уста-

нов, форми проходження практики.  
IV. Висновки 
Таким чином, формування професіоналізму 

майбутніх психологів у ВНЗ на засадах інтег-
ративного, особистісно орієнтованого, діяльні-
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сного та контекстного підходів дає змогу реа-

лізувати завдання щодо розвитку високого та 
достатнього рівнів професіоналізму майбутніх 

фахівців з психології. Перспективними надалі 
вбачаємо дослідження психологічних особли-
востей професіоналізму психолога порівняно з 
представниками інших професій, визначення 

соціально-психологічних чинників ефективно-
сті процесу розвитку професіоналізму у май-
бутніх психологів.  
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