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На сучасному етапі розвитку психології актуальним є питання
вдосконалення професійної підготовки майбутнього практичного психолога.
Особлива увага звертається на формування у фахівців галузі практичної
психології високого рівня професіоналізму. Підготовка майбутнього психологапрактика має полягати не лише у формуванні належних теоретичних знань, а й
у набутті навичок практичної роботи, зокрема у власній особистісній
психокорекції, яка зорієнтована на глибинне пізнання психіки у взаємозв’язку
свідомої та несвідомої сфер.
Українські науковці (О. Бондаренко, С. Максименко, Н. Ничкало,
В. Рибалка, О. Киричук, В. Семиченко, В. Татенко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва,
Т. Яценко та ін.) наголошують на необхідності особистісної психокорекції
майбутнього фахівця у галузі практичної психології. Саме особистісна
психокорекція є важливою передумовою формування професіоналізму, що
передбачає здатність самостійно, відповідально й творчо проектувати й
реалізувати власну діяльність. Т. Яценко вказує: «Особистісна психокорекція
передбачає гармонізацію особистості, яка охоплює нівелювання внутрішніх
затисків і перешкод щодо оволодіння фахом практичного психолога» [1, 26].
Професіоналізм психолога грунтується на розвитку соціально-перцептивних
умінь, професійній інтуїції, вмінні гармонізувати свідому й несвідому сфери.
Поняття «особистісна психокорекція» в науковій літературі має два
значення. По-перше, означає специфічну рефлексивну діяльність суб’єкта, подруге, поняття «особистісна психокорекція» застосовується як позначення
цілісного процесу практичної роботи, який актуалізує динаміку психічних
проявів особистості [2].
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самовдосконалення майбутнього практичного психолога. Метод АСПН,
завдяки глибинному спрямуванню, нівелює деструктивні, агресивні прояви
суб’єкта, допомагає розкрити творчий потенціал й підвищити адаптованість до
професійної діяльності. Глибинне пізнання психіки передбачає дослідження
функціональних особливостей несвідомої сфери в узгодженості зі сферою
свідомого. У взаємодії цих сфер знаходяться резерви психокорекції особистості
майбутнього психолога [3]. Психокорекція, за методом АСПН, спрямована на
поліпшення взаємин суб’єкта з іншими людьми та нівелювання труднощів
спілкування, набуття професіоналізму, що відбувається шляхом гармонізації
особистісно-людського та професійно-соціального аспектів життя майбутнього
психолога. Під час проходження психокорекційних груп за методом АСПН,
майбутній практичний психолог не лише отримує теоретичні знання, а й
набуває особистісних змін.
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