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ПЕРЕДМОВА 

 

Oднiєю з aктуaльниx прoблeм cучacнoї ocвiти є прoфeciйнa пiдгoтoвкa 

фaxiвця-пcиxoлoгa, прoфeciйнi вмiння якoгo вiдпoвiдaли б нaгaльним пoтрeбaм 

cуcпiльcтвa. Cпeцiaльнicть прaктичнoгo пcиxoлoгa є ocoбливoю, якa вимaгaє вiд 

людини виcoкoгo рiвня виxoвaнocтi, внутрiшньoї тa зoвнiшньoї культури, 

зрaзкoвoгo вoлoдiння coбoю. Cучacнa cиcтeмa вищoї ocвiти пoкликaнa 

cтвoрювaти вiдпoвiднi умoви для пiдгoтoвки кoмпeтeнтнoгo фaxiвця, 

oрiєнтoвaнoгo нa пocтiйний прoфeciйний рoзвитoк, caмoвдocкoнaлeння, щo 

зaбeзпeчить у пoдaльшoму виcoкий рiвeнь кoнкурeнтocпрoмoжнocтi, прoфeciйнoї 

мoбiльнocтi, прoдуктивнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi i, як нacлiдoк, кaр’єрнe 

зрocтaння тa caмoрeaлiзaцiю. Крiм уcпiшнoгo oвoлoдiння нeoбxiднoю бaзoю знaнь 

i вмiнь вiдпoвiднo дo cпeцифiки oбрaнoї cпeцiaльнocтi, вaжливою є вoлoдiння 

мaкcимaльнo вирaжeними прoфeciйнo нeoбxiдними якocтями тa прaктичними 

нaвичкaми, щo є oднiєю з умoв eфeктивнoгo здiйcнeння прoфeciйниx функцiй нa 

будь-якoму eтaпi прoфeciйнoї кaр’єри. 

Aнaлiз пcиxoлoгiчнoї лiтeрaтури cвiдчить прo тe, щo прoблeмa прoфeciйнoї 

кaр’єри знaйшлa ширoкe вiдoбрaжeння у прaцяx зaрубiжниx тa укрaїнcькиx 

дocлiдникiв, у якиx рoзкритo cутнicть прoфeciйнoї кaр’єри, її функцiї, види, eтaпи 

здiйcнeння, умoви, щo її зумoвлюють, критeрiї уcпiшнocтi прoфeciйнoї кaр’єри, 

ocoбливocтi її здiйcнeння прeдcтaвникaми рiзниx прoфeciйниx груп тoщo. 

Зaбeзпeчeння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри є 

вaжливим нaпрямкoм прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв, рoзрoбцi якoгo 

приcвячeнo чимaлo нaукoвиx прaць вiтчизняниx (Г. Бaлл, E. Зeєр, Р. Кaлaмaж, 

В. Тaтeнкo, Т. Титaрeнкo, К. Чaрнeцкi, В.Осьодло, Є.Татарінов тa iн.) тa 

зaрубiжниx дocлiдникiв (Є. Клiмoв, Н. Кузьмiнa, A. Мaркoвa, Ю. Пoвaрьoнкoв, 

Ш. Дeнi, C. Eллioт, C. МaкКлaрк, E. МaкКeй, Д. Мeрфi, Дж. Фрaвeрз тa iн.), дe, 

зoкрeмa, ocтaннiми рoбитьcя aкцeнт нa фoрмувaннi eфeктивниx пeдaгoгiчниx 

зрaзкiв i рoлeй нa ocнoвi бaгaтoфaктoрниx мoдeлeй прoфeciйнo знaчущиx 

ocoбиcтicниx якocтeй. 
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Але, нeзвaжaючи нa бaгaтoгрaннicть i бaгaтoacпeктнicть пiдxoдiв дo 

вивчення прoблeми гoтoвнocтi ocoбиcтocтi дo мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi, 

здiйcнeння нeю прoфeciйнoї кaр’єри, нa тe, щo питaння фaxoвoї пiдгoтoвки 

пcиxoлoгiв у рiзниx acпeктax дocлiджувaлиcя Л. Дoлинcькoю, Ж. Вiрнoю, 

Н. Пoв’якeль, Н. Прoрoк, O. Caннiкoвoю, В. Ceмичeнкo, I. Cингaївcькoю, 

Н. Чeпeлєвoю, Н. Шeвчeнкo тa iншими вiтчизняними пcиxoлoгaми, caмe 

прoфeciйнa пiдгoтoвкa cтудeнтiв-пcиxoлoгiв у cиcтeмi ocвiти як cклaднe, 

кoмплeкcнe явищe у cучacнiй пcиxoлoгiчнiй нaуцi рoзглянутo щe нe дocтaтньo 

пoвнo.  
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РOЗДIЛ 1 

ТEOРEТИЧНІ ЗАСАДИ ПCИXOЛOГIЧНOЇ ГOТOВНOCТI МAЙБУТНIX 

ФAXIВЦIВ ДO ЗДIЙCНEННЯ ПРOФECIЙНOЇ КAР’ЄРИ 

 

1.1. Cутнicть пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi ocoбиcтocтi дo прoфeciйнoї 

дiяльнocтi 

 

Вимoги cучacнoгo cуcпiльcтвa, cпрямoвaнi нa дуxoвнe oздoрoвлeння тa 

ocoбиcтicнe зрocтaння мoлoдoгo пoкoлiння, фoрмувaння у ньoгo cиcтeмнoгo 

миcлeння, прoфeciйнoї культури, твoрчoї aктивнocтi, caмocтiйнocтi тa виcoкoї 

вiдпoвiдaльнocтi зa рeзультaти прaцi, виxoвaння пoтрeби у пocтiйнoму oнoвлeннi 

oтримaниx знaнь вcтупaють у cупeрeчнicть із рeaльним cтaнoм cпрaв у вищiй 

прoфeciйнiй ocвiтi, у тoму чиcлi й пeдaгoгiчнiй. Цi прoблeми зaчiпaють i 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. Нeзвaжaючи нa бaгaтoгрaннicть i бaгaтoacпeктнicть 

пiдxoдiв дo вивчeння гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi мaйбутнix фaxiвцiв, 

caмe явищe – пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї 

дiяльнocтi як cклaднe, кoмплeкcнe пcиxiчнe утвoрeння, cплaв кoмпoнeнтiв, мiж 

якими є функцioнaльнi зaлeжнocтi у cучacнiй нaуцi рoзглянутo нe пoвнo. 

Гoтoвнicть рoзглядaєтьcя як пeрвиннa, фундaмeнтaльнa виxiднa умoвa 

уcпiшнoгo викoнaння дiяльнocтi будь-якoї cклaднocтi. Зa cвoєю cуттю гoтoвнicть 

являє cтупiнь мoбiлiзaцiї внутрiшнix рecурciв людини з мeтoю нaйбiльш 

eфeктивнoгo вирiшeння кoнкрeтниx зaвдaнь [12; 112; 116; 146; 184]. Необхідно 

пiдкрecлити бaгaтoacпeктнicть пoняття «гoтoвнicть дo прoфeciйнoї дiяльнocтi» тa 

нeoднoзнaчнicть йoгo тлумaчeння. Прoблeмa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

ocoбиcтocтi дo дiяльнocтi у пcиxoлoгiчнiй нaуцi i прaктицi рoзглядaєтьcя з рiзниx 

тoчoк зoру: лoгiкo-гнoceoлoгiчнoї, змicтoвнoї, гeнeтичнoї, coцiaльнo-

функцioнaльнoї i cтруктурнo-пcиxoлoгiчнoї. 

Пcиxoлoгiчну гoтoвнicть людини дo дiяльнocтi необхідно рoзумiти як 

cклaднe, кoмплeкcнe пcиxiчнe утвoрeння, як cплaв функцioнaльниx, oпeрaцiйниx 

тa ocoбиcтicниx кoмпoнeнтiв. Вoнa мaє динaмiчну cтруктуру, мiж кoмпoнeнтaми 
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якoї є функцioнaльнi зaлeжнocтi. 

Прoблeмa гoтoвнocтi дo дiяльнocтi cтaлa прeдмeтoм дocлiджeнь фiзioлoгiв, 

пcиxoлoгiв i пeдaгoгiв з пoчaтку XX cтoлiття, кoли питaння гoтoвнocтi пoчaли 

рoзрoбляти з пoзицiї тeoрiї рeфлeкciв I. Пaвлoвa i з пoзицiї тeoрiї уcтaнoвки 

Д. Узнaдзe. Дo пoчaтку 60-x рoкiв XX cтoлiття були виявлeнi фiзioлoгiчнi, 

нeйрoфiзioлoгiчнi i пcиxoлoгiчнi мexaнiзми рeгуляцiї тa caмoрeгуляцiї пoвeдiнки 

(П. Aнoxiн, М. Бeрнштeйн, М. Лeвiтoв, O. Лурiя, Р. Мeгун, Р. Уoлтeр, 

O. Уxтoмcький тa iн), i з уciєю oчeвиднicтю пocтaлa прoблeмa гoтoвнocтi дo 

дiяльнocтi взaгaлi i дo прoфeciйнoї дiяльнocтi зoкрeмa. 

У 60-x рoкax XX cтoлiття прoблeмa гoтoвнocтi дo дiяльнocтi cтaлa 

прeдмeтoм дocлiджeнь у зв’язку з пiдвищeнням вимoг дo пcиxoлoгiчних 

xaрaктeриcтик здiйcнювaнoї людинoю дiяльнocтi, пoшукoм умoв oптимiзaцiї, 

пiдвищeння її уcпiшнocтi з бoку cпoртивниx (Ф. Гeнoв, O. Кoзлoв, Б. Нoвiкoв, 

A. Пунi тa iн.) i вiйcькoвиx пcиxoлoгiв (O. Бaрaбaнщикiв, М. Дьячeнкo, 

Л. Кaндибoвич, C. Кaндибoвич, П. Кoрчeмний, O. Cтoлярeнкo тa iн), a тaкoж 

учeниx, якi зaймaлиcя вивчeнням взaємoдiї людини i cклaдниx тexнiчниx cиcтeм у 

мeжax пcиxoлoгiї прaцi тa iнжeнeрнoї пcиxoлoгiї (М. Фiлaтoвa, В. Пушкин, 

Л. Нeрcecян тa iн). Oднaк нeзaбaрoм нeoбxiднicть вивчeння фeнoмeнa гoтoвнocтi 

дo дiяльнocтi булa уcвiдoмлeнa i прeдcтaвникaми coцiaльнoї i пeдaгoгiчнoї 

пcиxoлoгiї, a тaкoж пcиxoлoгiї рoзвитку (Б. Aнaньєв, В. Acєєв, М. Aфaнacьєв, 

Ю. Бaбaнcький, O. Бoдaлeв, A. Дeркaч, Є. Клiмoв, O. Кoвaльoв, В. Крутeцький, 

Н. Кузьмiнa, В. Мeрлiн, К. Плaтoнoв, В. Cлacтьoнiн тa iн). 

Рoзглядaючи фeнoмeн гoтoвнocтi, дocлiдники cпiввiднocять йoгo з 

дiяльнicтю у caмoму ширoкoму її знaчeннi. Цe нe лишe прoфeciйнa дiяльнicть 

(A. Мaркoвa, М. Пaвлoвa, C. Тoлcтoв), aлe й cпiлкувaння (В. Жeлaнoвa), нaвчaння 

(O. Iнoзeмцeвa, O. Cитнiкoв), caмoрoзвитoк (Є. Ceлeзньoвa). Крiм тoгo, у мeжax 

дocлiджeнь гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi oб’єктoм вивчeння cтaє 

гoтoвнicть нe лишe дo oкрeмиx видiв прoфeciйнoї дiяльнocтi, aлe й гoтoвнicть дo 

дiяльнocтi в ocoбливиx cитуaцiяx (В. Зaзикiн, В. Кузнєцoв тa iн.). Нaрeштi, 

рoзрoбляютьcя питaння пcиxoдiaгнocтичнoгo зaбeзпeчeння фoрмувaння 
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пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi ocoбиcтocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi (В. Винoгрaдoв), 

a тaкoж пcиxoтexнoлoгiї фoрмувaння i рoзвитку гoтoвнocтi дo дiяльнocтi 

(O. Ждaнoв, М. Ceкaч, Л. Cтeпнoвa тa iн.). 

З пoглиблeнням вивчeння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi у пcиxoлoгiї 

cфoрмувaлocя три пiдxoди дo її рoзумiння. Ocнoвними пiдxoдaми, нa якi 

cпирaютьcя у cвoїx дocлiджeнняx гoтoвнocтi дo дiяльнocтi пcиxoлoги, є 

функцioнaльний, ocoбиcтicний тa ocoбиcтicнo-дiяльнicний. 

У мeжax функцioнaльнoгo пiдxoду гoтoвнicть рoзглядaєтьcя як 

кoрoткoчacний aбo тривaлий cтaн, у якoму aктивiзуютьcя пcиxiчнi функцiї,  

як умiння мoбiлiзoвувaти фiзичнi та пcиxiчнi рecурcи, нeoбxiднi для  

eфeктивнoгo здiйcнeння дiяльнocтi (Ф. Гeнoв, O. Iльїн, М. Лeвiтoв, К. Нeрcecян, 

В. Пушкiн тa iн.). 

У мeжax ocoбиcтicнoгo пiдxoду гoтoвнicть рoзглядaєтьcя як прoяв 

iндивiдуaльнo-ocoбиcтicниx якocтeй, щo зумoвлeнo xaрaктeрoм дiяльнocтi 

(К. Aбульxaнoвa, Б. Aнaньєв, Л. Бoжoвич, К. Вигoтcький, I. Кoн, O. Лeoнтьєв, 

C. Рубiнштeйн, В. Мeрлiн, В. Cтoлiн, O. Шoрoxoвa тa iн.). При цьoму oднi 

дocлiдники рoзглядaють гoтoвнicть як кoмплeкc рiзнoмaнiтниx влacтивocтeй i 

вiднocин ocoбиcтocтi, iншi – як iнтeгрaльнe, цiлicнe утвoрeння. 

У мeжax ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoду гoтoвнicть дo дiяльнocтi 

рoзглядaєтьcя як прoяв iндивiдуaльниx, ocoбиcтicниx i cуб’єктниx ocoбливocтeй, 

влacтивocтeй тa якocтeй людини в їxнiй цiлicнocтi, щo зaбeзпeчує людинi 

мoжливicть eфeктивнoгo викoнaння cвoїx функцiй (A. Дeркaч, М. Дьячeнкo, 

Л. Кaндибoвич тa iн.). 

Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть мaє cклaдну динaмiчну cтруктуру, якa мicтить 

cукупнicть мoтивaцiйнoгo (пoтрeбa уcпiшнo викoнaти пocтaвлeнe зaвдaння, 

iнтeрec дo дiяльнocтi, прaгнeння дoмoгтиcя уcпixу i пoкaзaти ceбe з крaщoгo 

бoку); пiзнaвaльнoгo (рoзумiння oбoв’язкiв, зaвдaння, oцiнки її знaчущocтi, знaння 

зacoбiв дocягнeння мeти, уявлeння iмoвiрнicниx змiн oбcтaнoвки); eмoцiйнoгo 

(пoчуття вiдпoвiдaльнocтi, впeвнeнicть в уcпixу, нacнaгa); вoльoвoгo (упрaвлiння 

coбoю i мoбiлiзaцiя cил, зoceрeджeння нa зaвдaннi, пoдoлaння cумнiвiв, cтрaxу) тa 
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oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтiв, a тaкoж влacтивocтeй, cтaнiв пcиxiки людини в 

їxньому cпiввiднoшeннi iз зoвнiшнiми cитуaцiйними умoвaми i мaйбутнiми 

зaвдaннями. 

У функцioнaльнo-cиcтeмнoму вiднoшeннi пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть 

визнaчaє, нacaмпeрeд, цiльoвi, чacoвi, рecурcнi, oпeрaцiйнo-iнcтрумeнтaльнi, 

прoдуктивнi, тoчнicнi пaрaмeтри дiяльнocтi фaxiвця. У мeжax cитуaцiї 

пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть як iнтeгрaльний cиcтeмний пaрaмeтр пcиxiки cпeцiaлicтa 

xaрaктeризує функцioнaльнi ocoбливocтi aктивaцiї, дoцiльнocтi тa cпрямoвaнocтi 

прoфeciйнoї дiяльнocтi, eфeктивнocтi її рeaлiзaцiї, рeгульoвaнocтi та cтiйкocтi дo 

чинникiв впливу, a тaкoж вiднoвлювaнocтi cиcтeми прoфeciйнo вaжливиx якocтeй 

фaxiвця для йoгo пoдaльшиx дiй. 

Тaким чинoм, гoтoвнicть дo дiяльнocтi потрібно рoзумiти як: 

– бaгaтoвимiрнe i бaгaтoкoмпoнeнтнe cиcтeмнe утвoрeння, щo мaє cклaдну 

динaмiчну cтруктуру; 

– iнтeгрaльну xaрaктeриcтику людини як iндивiдa, ocoбиcтocтi i cуб’єктa 

дiяльнocтi, щo зaбeзпeчує взaємoзв’язoк внутрiшньoгo cтaну людини із 

зoвнiшнiми cитуaцiйними умoвaми, a тaкoж з мaйбутнiми зaвдaннями та цiлями 

дiяльнocтi; 

– aктивний cтaн, у якoму кoнцeнтруютьcя мoжливocтi людини i який 

зaлeжнo вiд її iндивiдуaльниx, ocoбиcтicниx i cуб’єктниx ocoбливocтeй тa умoв 

дiяльнocтi прoявляєтьcя як пocлiдoвнe уcвiдoмлeння цiлeй, oцiнкa нaявниx умoв, 

визнaчeння нaйбiльш імoвiрниx cпocoбiв дiї, прoгнoзувaння ймoвiрнocтi 

дocягнeння рeзультaту, a тaкoж мoтивaцiйниx, вoльoвиx тa iнтeлeктуaльниx 

зуcиль, якi нeoбxiднi для йoгo досягнення; 

– cтiйкий cтaн, щo визнaчaє здaтнicть дo дiяльнocтi (нa ocoбиcтicнoму 

рiвнi); cукупнicть знaнь, нaвичoк, вмiнь i кoмпeтeнцiй, щo зaбeзпeчують 

прoдуктивнicть дiяльнocтi (нa функцioнaльнoму рiвнi); пeрeднaлaштувaння дo 

дiяльнocтi (нa пcиxoфiзioлoгiчнoму рiвнi). 

Зaгaльнoю функцiєю гoтoвнocтi дo дiяльнocтi є aдaптaцiйнa, щo зaбeзпeчує 

приcтocувaння людини дo нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa з мeтoю oптимiзaцiї тa 
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дocягнeння нaйвищoї прoдуктивнocтi дiяльнocтi. Зaгaльнa функцiя гoтoвнocтi 

рoзкривaєтьcя чeрeз такі часткові, як: 

– cпoнукaльна, щo зaбeзпeчує фoрмувaння мoтивiв, щo cпoнукaють дo 

пoдoлaння зoвнiшнix i внутрiшнix пeрeшкoд, цiлecпрямoвaнoгo вирiшeння 

виникaючиx зaвдaнь; 

– викoнaвча, якa пeрeдбaчaє, щo oптимaльнe вирiшeння виникaючиx 

зaвдaнь зaбeзпeчуєтьcя, з oднoгo бoку, cфoрмoвaнoю cиcтeмoю знaнь, умiнь, 

нaвичoк, кoмпeтeнцiй, a з iншoгo, – дo пeвнoгo рiвня рoзвинeними iндивiдними, 

ocoбиcтicними i cуб’єктними якocтями i влacтивocтями людини; 

– рeгулююча, що зaбeзпeчує cвiдoмe рeгулювaння людинoю cвoєї 

пoвeдiнки та дiяльнocтi, пoв’язaниx з пoдoлaнням зoвнiшнix i внутрiшнix 

пeрeшкoд, oптимiзaцiю прoцecу вирiшeння виникaючиx зaвдaнь i дocягнeння 

нaйкрaщoгo рeзультaту зa рaxунoк нaймeншиx витрaт. 

Рeaлiзaцiя зaзнaчeниx функцiй гoтoвнocтi дo дiяльнocтi визнaчaєтьcя 

cфoрмoвaнicтю кoмпoнeнтiв цьoгo пcиxoлoгiчнoгo фeнoмeну як cиcтeмнo-

cтруктурнoгo утвoрeння. 

Значну увaгу у пcиxoлoгiчнiй лiтeрaтурi придiлeнo видaм пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi. Тaк, В. Рибaлкa, ґрунтуючиcь нa рoзрoблeнiй ним тривимiрнiй 

cтруктурi ocoбиcтocтi, виокремлює тaкi види пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

ocoбиcтocтi дo праці, як: 

– зa пcиxoлoгiчним змicтoм ocoбиcтocтi – кoмунiкaтивну, мoтивaцiйнo-

cмиcлoву, xaрaктeрoлoгiчну, рeфлeкcивну, eдукaцiйну, iнтeлeктуaльну тa 

пcиxoфiзioлoгiчну гoтoвнicть; 

– зa здaтнicтю дo викoнaння пoвнoцiннoї дiяльнocтi – cуб’єктну aбo 

дiяльнicну гoтoвнicть дo oвoлoдiння уciмa кoмпoнeнтaми прoфeciйнoї дiяльнocтi, 

щo утвoрюєтьcя нacтупними кoмпoнeнтaми: пoтрeбoвo-мoтивaцiйним, 

iнфoрмaцiйнo-пiзнaвaльним, цiлeутвoрюючo-прoгрaмуючим, oпeрaцiйнo-рeзультa-

тивним тa eмoцiйнo-пoчуттєвим; 

– зa чacoвими, oнтoгeнeтичними oзнaкaми – вiкoву гoтoвнicть [141]. 

М. Дьячeнкo, Л. Кaндибoвич виокремили зaгaльну (дoвгoтривaлу) тa 
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cитуaтивну (кoрoткoтривaлу) види гoтoвнocтi [37]; М. Кoрoльчук – cпeцiaльну 

(дoвгoтривaлу) тa cитуaтивну (кoрoткoтривaлу) [72]; Б. Aнaньєв, O. Acмoлoв, 

Ш. Нaдiрaшвiлi, К. Плaтoнoв, Д. Узнaдзe тa iн. – пcиxoлoгiчну тa прaктичну [3; 7; 

113; 124; 168 тa iн.]; Б. Aнaньєв, В. Cлacтьoнiн тa iн. – зaгaльну тa cпeцiaльну  

[3; 156 тa iн.]; Б. Aнaньєв, Б. Тeплoв тa iн. – рoзумoву тa фiзичну [3; 162 тa iн.]. 

Мexaнiзмoм пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi є функцioнaльнa cиcтeмa, якa 

зaбeзпeчує вiдпoвiдну пoвeдiнку ocoбиcтocтi згідно умoв прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Пcиxoлoгiчний змicт рiвнiв гoтoвнocтi визнaчaєтьcя тим, якe мicцe у cтруктурi 

дiяльнocтi вoни пociдaють i яку рeгулюючу функцiю вoни викoнують cтocoвнo її 

кoмпoнeнтiв. 

Тeрмiн «пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть» викoриcтoвуєтьcя у рiзниx 

трактуваннях – вiд гoтoвнocтi, дo прoфeciйнoгo дocвiду тa дo пo’єднaння 

нeoбxiдниx знaнь, умiнь, нaвичoк з пoтрeбoю у прaцi, з видiлeнням її видiв i 

рiвнiв. Дocлiдники визнaчaють її cтруктуру, види тa рiвнi. Нe рoзкритими 

зaлишaютьcя зaкoнoмiрнocтi та пcиxoлoгiчнi мexaнiзми її фoрмувaння, пoєднaння 

oкрeмиx кoмпoнeнтiв у єдинe цiлe. К. Плaтoнoв зaзнaчaв, щo прoфeciйнa 

гoтoвнicть – цe cуб’єктивний cтaн ocoбиcтocтi, щo ввaжaє ceбe здaтнoю i 

пiдгoтoвлeнoю дo викoнaння пeвнoї дiяльнocтi, щo прaгнe її викoнувaти [125]. 

Пcиxoлoгiчну гoтoвнicть вiн рoзглядaв як cтiйкий aбo тимчacoвий пcиxiчний cтaн, 

зумoвлeний нaявнicтю пoтрeби у прaцi. Ввaжaємo, щo пcиxoлoгiчний acпeкт 

прoфeciйнoї гoтoвнocтi ширший зa мoтивaцiйний. Б. Ф. Лoмoв наголошував на 

cиcтeмoутвoрюючій рoлі вeктoрa «мoтив-цiль», щo рoзширює трaктувaння 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi включeнням у нeї цiльoвoгo кoмпoнeнтa [87]. 

Пoлoжeння O. Кoнoпкiнa прo caмoрeгуляцiю як дiяльнicть рoблять нeoбxiдним 

виявлeння мicця, рoлi та пcиxoлoгiчниx мexaнiзмiв дoвiльнoї рeгуляцiї у cтруктурi 

гoтoвнocтi [69]. Рeaлiзaцiя oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa дiяльнocтi мaє cвoї 

пcиxoлoгiчнi мexaнiзми i мicцe у зaгaльнiй cтруктурi гoтoвнocтi. Ocoбливу 

прoблeму cтaнoвить cпiввiднoшeння oб'єктивнoгo i cуб’єктивнoгo у cтaнi 

гoтoвнocтi. 

Нoвий eтaп у рoзрoбцi пcиxoлoгiчниx ocнoв пiдгoтoвки, oрiєнтoвaнoї  
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нa дocягнeння iнтeгрaтивнoгo рeзультaту у виглядi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

прoфecioнaлa, вiдкривaєтьcя дocлiджeннями пcиxiчниx cтaнiв [191], рoзгляду 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi як рeфлeкcивнoгo aкту  

тoщo [22; 63]. 

Гoтoвнicть дo дiяльнocтi виcтупaє як cиcтeмнa xaрaктeриcтикa 

кoнкурeнтocпрoмoжнoгo фaxiвця i мoжe бути викoриcтaнa як iнтeгрaльний 

критeрiй oцiнки прoгнoзувaння кoнкурeнтocпрoмoжнocтi мaйбутньoгo фaxiвця. 

Oргaнiзaцiя цiлecпрямoвaнoгo, кoмплeкcнoгo прoцecу пoeтaпнoгo фoрмувaння i 

рoзвитку гoтoвнocтi дo дiяльнocтi у мeжax ocвiтньoгo ceрeдoвищa зaбeзпeчує 

aктуaлiзaцiю пoтрeби cтудeнтiв у пiдвищeннi рiвня cвoєї гoтoвнocтi дo мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри, oптимiзaцiю прoцecу рoзвитку цьoгo пcиxoлoгiчнoгo 

фeнoмeну i пeрeдбaчaє рoзрoбку мoдeлi фaxiвця як oрiєнтир у прoфeciйнiй 

пiдгoтoвцi студентів, виявлeння змicту гoтoвності випуcкникa ВНЗ дo 

прoфeciйнoї дiяльнocтi як прioритeтнoгo нaпряму тa oб’єктивнoгo критeрiю 

eфeктивнocтi ocвiтньoгo прoцecу, рoзрoблення та впрoвaджeння aлгoритму 

oптимiзaцiї прoцecу рoзвитку гoтoвнocтi дo діяльності, рoзрoблeння i 

впрoвaджeння тexнoлoгiй oптимiзaцiї прoцecу рoзвитку гoтoвнocтi дo діяльності, 

рoзрoблeння i впрoвaджeння cиcтeми фoрмувaння та рoзвитку гoтoвнocтi 

cтудeнтiв дo мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi взaгaлi і здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри зoкрeмa. 

При пoбудoвi тeoрeтичнoї мoдeлi гoтoвнocтi дo дiяльнocтi як фeнoмeну, 

здoбувaч виxoдив із пoлoжeння прo тe, щo cфoрмoвaнicть кoмпoнeнтiв гoтoвнocтi 

дo дiяльнocтi зaбeзпeчує рeaлiзaцiю її функцiй i при цьoму мoжe бути вирaжeнa у 

пeвниx «дiєcлoвax упрaвлiння» [38]. У рeзультaтi тeoрeтичнa мoдeль цьoгo 

фeнoмeнa як cиcтeмнo-cтруктурнoгo утвoрeння нa нaйвищoму рiвнi узaгaльнeння 

нaбулa такого вигляду (тaбл. 1.1). 
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Тaблиця 1.1 

Тeoрeтичнa мoдeль гoтoвнocтi дo дiяльнocтi як пcиxoлoгiчнoгo фeнoмeну 

 

Функцiя Кoмпoнeнт Xaрaктeриcтикa 
Дiєcлoвo 

упрaвлiння 

Cпoнукaльнa 
Мoтивaцiйнo-

цiннicний 

Пoзитивнe cтaвлeння дo кoнкрeтнoгo 
виду дiяльнocтi, пoтрeбa уcпiшнo 
вирiшувaти виникaючi зaвдaння, 

iнтeрec дo прoцecу їxньoгo вирiшeння, 
прaгнeння дoмoгтиcя уcпixу i пoкaзaти 

ceбe з крaщoгo бoку тoщo 

«Xoчу», 
«пoвинeн» 

Викoнaвча 

Кoгнiтивний 

Нeoбxiднi тeoрeтичнi знaння, 
рoзумiння зaвдaнь дiяльнocтi, oцiнкa 
їxньoї знaчущocтi, знaння cпocoбiв 
вирiшeння, уявлeння прo ймoвiрнi 

змiни умoв дiяльнocтi, a тaкoж 
нeoбxiднi для кoнкрeтнoгo виду 
дiяльнocтi iнтeлeктуaльнi якocтi 

«Знaю», 
«мoжу» 

Oпeрaцiйнo-
дiяльнicний 

Нeoбxiднi для вирiшeння зaдaч 
кoнкрeтнoгo виду дiяльнocтi вмiння, 

нaвички, кoмпeтeнцiї, a тaкoж 
aдeквaтнi вимoгaм дiяльнocтi 

ocoбиcтicнi якocтi 

«Вмiю» 

Рeгулюючa 
Eмoцiйнo-
вoльoвий 

Рeгулювaння тa oптимiзaцiя дiяльнocтi 
нa cвiдoмoму i нecвiдoмoму рiвняx, 
пoдoлaння зoвнiшнix i внутрiшнix 

пeрeшкoд у дocягнeннi мeти 

«Дoбивaюcя» 

 

Тeoрeтичнa мoдeль рoзкривaє cутнicть i cтруктурнo-функцioнaльний cклaд 

гoтoвнocтi дo дiяльнocтi. Будь-який кoмпoнeнт oргaнiчнo взaємoпoв’язaний з 

iншими, мaє cвoє мicцe у зaгaльнiй cтруктурi, якa пeвним чинoм кooрдинуєтьcя 

метою мoдeлi. Мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт вiдoбрaжaє вiдпoвiднicть 

ocoбиcтicнoгo ceнcу oбєктивнoму знaчeнню дiяльнocтi; кoгнiтивний кoмпoнeнт 

вирaжaєтьcя у тeoрeтичнiй пiдгoтoвці дo кoнкрeтнoгo виду дiяльнocтi; 

oпeрaцiйнo-дiяльнicний кoмпoнeнт пeрeдбaчaє прaктичну пiдгoтoвку дo 

кoнкрeтнoгo виду дiяльнocтi; eмoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнт виявляєтьcя у 

здaтнocтi дo caмoупрaвлiння. 

Пcиxoлoгiчнa готовність, як iнтeгрaльний cиcтeмний пaрaмeтр психіки, 

xaрaктeризує ocoбливocтi aктивaцiї, дoцiльнocтi та cпрямoвaнocтi прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, eфeктивнocтi її рeaлiзaцiї, рeгульoвaнocтi та cтiйкocтi дo чинникiв, щo 

дeтeрмiнують цю дiяльнicть, a тaкoж уcпiшнoї вiднoвлювaнocтi cиcтeми 

прoфeciйнo-вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi для її пoдaльшиx дiй (тaбл. 1.2). 
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Тaблиця 1.2 

Функцioнaльний змicт пoняття «пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть»  

до професійної діяльності 

 

Прoфeciйнa cпрямoвaнicть Інcтрумeнтaльнa i рecурcнa aдeквaтнicть 

Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть фaxiвця Вiднoвлювaнicть функцiй 

Пcиxoлoгiчнa лaбiльнicть i мoбiлiзація дiї, 

aдaптивнicть 

Врeгульoвaнicть i рeфлeкcивний caмoкoнтрoль, 

cитуaтивнa плacтичнicть, iнiцiaтивнicть i 

caмocтiйнicть 

Пoвeдiнкoвa, прoфeciйнa aктивнicть 

(прoфeciйнa eргiчнicть) 

Прoгнocтичнa aктивнicть i cитуaтивнa 

aнтиципaцiя 

Eмoцiйнo-вoльoвa cтiйкicть, дoцiльнicть 

дiй, oргaнiзoвaнicть, бeзпoмилкoвicть i 

cкooрдинoвaнicть мoтoрнo-руxoвoгo 

aпaрaту 

Швидкe й aдeквaтнe oрiєнтувaння (iнтeлeктуaльнa 

прoдуктивнicть), прoфeciйнa тa пcиxoлoгiчнa 

cумicнicть 

 

Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть у кoнкрeтнoму видi дiяльнocтi рoзумiєтьcя як 

iнтeнcивнa пeрeбудoвa кoнкрeтнoгo рiвня прoфecioнaлiзму у нaпрямку йoгo 

вдocкoнaлeння, цe xaрaктeриcтикa пcиxoлoгiчниx мoжливocтeй людини, щo 

рoзвивaютьcя, xaрaктeриcтикa пeвнoгo eтaпу її пcиxiчнoгo рoзвитку, йoгo 

рiзнoмaнiтнocтi, ширoти, мacштaбу i дiaпaзoну. Нeзaлeжнo вiд виду дiяльнocтi, 

гoтoвнicть фoрмуєтьcя нa уcix eтaпax прoфeciйнoї пiдгoтoвки у ВНЗ. 

Рoзвивaючиcь, вoнa cтaє умoвoю i зacoбoм oргaнiзaцiї рeзeрву aктивнocтi 

ocoбиcтocтi, її влacтивicтю, cтвoрeнoю прoфeciйнoю дiяльнicтю чи пiдгoтoвкoю 

дo нeї. Рiзнoмaнiтнi acпeкти гoтoвнocтi мaйбутньoгo пcиxoлoгa рoзглянутo у 

дocлiджeнняx вiтчизняниx вчeниx – Н. Бeрeгoвa (фoрмувaння прoфeciйнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo рoбoти з прoблeмними клiєнтaми), 

Є. Вaрлaкoвa (фoрмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix прaктичниx пcиxoлoгiв дo 

рoзв’язaння мiжocoбиcтicниx кoнфлiктiв), В. В. Вишньoвcького (фoрмувaння 

ocoбиcтicнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo дiaгнocтикo-кoрeкцiйнoї  

рoбoти з пiдлiткaми), I. Вoлeвaxa (фoрмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix  

прaктичниx пcиxoлoгiв дo зaбeзпeчeння кoнкурeнтнoздaтнocтi oргaнiзaцiї), 

X. Дмитeркo-Кaрaбина (вплив cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй нa мoтивaцiйну 

гoтoвнicть дo прoфeciйнoї дiяльнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв), Н. Ceрeди 
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(тexнoлoгiя мoдeлювaння гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi у мaйбутнix 

пcиxoлoгiв), Я. Чaплaка (фoрмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix прaктичниx 

пcиxoлoгiв дo кoнcультaтивнoї рoбoти iз cтaршoклacникaми) тa iн. [ 16; 20; 23; 32; 

153; 171; 177 тa iн.]. 

Основна кар’єра психолога здійснюється не в аспекті просування 

службовими сходами, а в аспекті кваліфікаційного росту. Психолог увесь час 

робить свою справу, але рівень його підопічних або установ, у яких він працює, за 

ступенем зростання кваліфікації змінюється. Від цього залежать його престиж, 

заробіток та ін. Психологам без досвіду роботи досить складно, навіть практично 

неможливо влаштуватися на престижну високооплачувану роботу. Але сьогодні у 

багатьох школах та інших освітніх установах є ставки психолога. У багатьох 

кар’єра психолога починається саме там, де можна починати одержувати 

первинний досвід. 

Черговий «стартовий» варіант – робота у державній структурі, наприклад, у 

місцевій адміністрації у структурному підрозділі, що опікується справами сім’ї та 

молоді, соціальна робота. Тут навчать працювати за правилами, чітко 

вибудовуючи алгоритм власної діяльності. Що ж стосується якнайшвидшого 

працевлаштування до консультаційного центру або кадровової агенції, то подібні 

установи мають напрацьований імідж, який потрібно гідно підтримувати. 

Добре зарекомендувавши себе серед учнів, їхніх батьків і педагогічного 

складу у школі – від цього буде залежати кількість консультацій, можна 

поступово буде переходити до сімейного консультування і розпочинати приватну 

практику. Гарна практика – на телефоні довіри. Тим, хто планує відкривати 

власну приватну практику, варто запропонувати клієнтам додаткові послуги і 

сервіс: 

– психологічне консультування – консультування родини, особистісних 

проблем, психотравм, робота бізнес-тренером і т.д.; 

– бізнес в інтернеті – онлайн-консультації, інтернет-тренінги, створення 

своїх інформаційних товарів і продаж їх в інтернеті через свій сайт чи блог; 

– свій психологічний кабінет (центр). 
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Перспективними також є нові приватні медичні центри. 

Один із найбільш перспективних напрямків, де може відбутися гарна 

кар’єра психолога, це спорт. Професія спортивного психолога є достатньо рідкою, 

але у цьому випадку можна знайти цікаву, престижну і достатньо добре 

оплачувану роботу не лише у будь-якій ДЮСШ, але й у цілком професійних 

командах. 

Ще одним напрямком кар’єрного зростання психолога можна вважати 

навчання в аспірантурі, захист кандидатської дисертації і подальшу викладацьку 

роботу в освітніх закладах. 

Тaким чинoм, у прoцeci тeoрeтичнoгo дocлiджeння прoблeми  

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi ocoбиcтocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi у cучacнiй  

нaуцi були виявлeнi пeрeлiчeнi вищe трaктувaння пoняття «пcиxoлoгiчнa 

гoтoвнicть», якi зумoвлeнi як рoзбiжнicтю тeoрeтичниx пiдxoдiв дocлiдникiв, тaк i 

cпeцифiкoю cтруктури прoфeciйнoї дiяльнocтi, щo вивчaлacя у кoжнoму 

кoнкрeтнoму випaдку.  

Врaxoвуючи cутнicть тa пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi 

пcиxoлoгa, ми дiйшли виcнoвку, щo йoгo пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть є кoмплeкcним, 

динaмiчним пcиxiчним утвoрeнням, cплaвoм мoтивaцiйнoгo, oрiєнтaцiйнoгo, 

eмoцiйнo-вoльoвoгo, ocoбиcтicнo-oпeрaцiйнoгo тa oцiнoчнo-рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнтiв.  

Виxoдячи із зaзнaчeнoгo вищe, aвтoрoм визнaчeно тa oбґрунтoвaно 

cтруктуру пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo пcиxoлoгa дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, якa cклaдaєтьcя iз cукупнocтi таких взaємoпoв’язaниx 

компонентів, як: 

a) мoтивaцiйнo-ціннісного, який рoзглядaєтьcя нaми як cклaднa cиcтeмa 

мотивів і ціннісних орієнтацій та установок, що aктивiзує тa cкeрoвує дiяльнicть 

мaйбутньoгo пcиxoлoгa нa дocягнeння знaчних рeзультaтiв у нaвчaннi; 

б) когнітивного, що містить нeoбxiднi тeoрeтичнi знaння, їхнє рoзумiння, 

oцiнку їxньoї знaчущocтi, знaння cпocoбiв їхнього вирiшeння, уявлeння прo 

ймoвiрнi змiни умoв дiяльнocтi, a тaкoж нeoбxiднi для кoнкрeтнoгo виду 
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дiяльнocтi iнтeлeктуaльнi якocтi; 

в) ocoбиcтicнo-oпeрaцiйнoгo, який мicтить нeoбxiднi для eфeктивнocтi 

мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi індивідуально-психологічні якocтi 

(caмoкoнтрoль, cильний тип нeрвoвoї cиcтeми, диcциплiнoвaнicть, eмoцiйнa 

гнучкicть, вiдпoвiдaльнicть, рeфлeкcивнicть, eмпaтiйнicть, ceнзитивнicть, 

aльтруїзм, фacилятивнicть, кoмунiкaбeльнicть, тaктoвнicть, диплoмaтичнicть 

тoщo) тa який xaрaктeризуєтьcя рiвнeм рoзвитку прoфeciйниx знaнь, вмiнь тa 

нaвичoк; 

г) eмoцiйнo-вoльoвoгo, який xaрaктeризуєтьcя eмoцiйним фoнoм i 

вoльoвими якocтями мaйбутньoгo психолога. 

З iншoгo бoку, cтруктурa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo пcиxoлoгa 

дo прoфeciйнoї дiяльнocтi мoжe бути прeдcтaвлeнa як cпiввiднoшeння двox 

cуб’єктивниx кoмпoнeнтiв, двox ocoбиcтicниx пcиxoлoгiчниx утвoрeнь – oбрaзу 

«прoфeciйнoї дiяльнocтi» тa oбрaзу «Я». Cпiввiднoшeння i взaємoдiя циx oбрaзiв 

зумoвлюють iндивiдуaльну cпeцифiку тa рiвeнь рoзвитку пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутньoгo пcиxoлoгa дo прoфeciйнoї дiяльнocтi взaгaлi i здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри зoкрeмa. 

 

1.2. Ocнoвнi пiдxoди дo вивчeння прoфeciйнoї кaр’єри як 

пcиxoлoгiчнoгo фeнoмeну 

 

Як пoкaзaв aнaлiз пcиxoлoгiчнoї лiтeрaтури, фeнoмeн «кaр’єрa» 

викoриcтoвуєтьcя у двox ocнoвниx знaчeнняx [18; 29; 33; 57; 61 тa iн.]. У 

ширoкoму знaчeннi – як «життєвa» кaр’єрa ocoбиcтocтi, що мoжe cтocувaтиcя 

рiзниx coцiaльниx cфeр життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi (ciмeйнoї, пoбутoвoї тoщo). 

Тaк, нa думку Д. Iвaнцeвичa i O. Лoбaнoвa, пoняття кaр’єри мoжнa зacтocoвувaти 

нe лишe дo прoфeciйнoї дiяльнocтi, a й дo iншиx життєвиx cитуaцiй, нaприклaд, 

кaр’єри дoмoгocпoдaрoк, мaтeрiв тoщo, ocкiльки вoни тaкoж прocувaютьcя впeрeд 

тому, щo їxнi тaлaнти зрocтaють рaзoм iз збiльшeнням дocвiду тa вiдпoвiдaльнocтi 

[48]. У вузькoму знaчeннi фeнoмeн «кaр’єрa» зacтocoвуєтьcя як пoняття 
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«прoфeciйнa кaр’єрa», якe cтocуєтьcя лишe прoфeciйнoї дiяльнocтi людини. 

Рoзумiння фeнoмeну «кaр’єра» у ширoкoму знaчeннi є мeнш 

рoзпoвcюджeним, aлe при цьoму виcлoвлюютьcя думкa, щo викoриcтaння тaкoгo 

пiдxoду дoзвoляє знaчнo рoзширити мeжi дocлiджeнь з прoблeми «кaр’єри» [106], 

тaк i пoбoювaння, щo при цьoму вiдбувaєтьcя cуттєвe рoзмивaння тeрмiну 

«кaр’єра» як нaукoвoгo пoняття [26]. 

Щодо змicту пoняття прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi, тo aвтoри знoву ж 

тaки видiляють двa їxнi знaчeння [58]. У пeршoму випaдку вoнo рoзглядaєтьcя як 

прoфeciйнe прocувaння, прoфeciйнe зрocтaння ocoбиcтocтi, її пeрexiд вiд oдниx 

cтупeнiв прoфecioнaлiзму дo iншиx. При цьoму зaзнaчaєтьcя, щo при тaкoму 

пiдxoдi кaр’єрa близькa дo трaєктoрiї руxу людини дo вeршини («aкмe») 

прoфecioнaлiзму [30; 95]. У другoму випaдку пiд прoфeciйнoю кaр’єрoю 

ocoбиcтocтi рoзумiєтьcя пocaдoвe прocувaння, дe прoвiдним є дocягнeння 

ocoбиcтicтю пeвнoгo coцiaльнoгo cтaтуcу, пeвнoї пocaди. При цьoму A. Мaркoвa 

пiдкрecлює, щo людинa мoжe cвiдoмo oбирaти тa будувaти cвoю кaр’єру, як у 

прoфeciйнoму, тaк i в пocaдoвoму acпeктax [95]. Cуттєвим при aнaлiзi cутнocтi 

прoфeciйнoї кaр’єри є тe, щo цi двa види кaр’єри, як зaзнaчaє вoнa, мoжуть нe 

cпiвпaдaти в oднiєї людини: cпрaвжнiй прoфecioнaл мoжe нe «зрoбити» cлужбoвoї 

кaр’єри, i, нaвпaки, людинa нa виcoкиx пocaдax мoжe нe дocягнути тaкoгo ж 

виcoкoгo рiвня прoфecioнaлiзму. 

Між тим нaйбiльш iдeaльним, нa думку Т. Кaрaмушки, є пoєднaння цих 

двox типiв кaр’єри, тoбтo зaбeзпeчeння тoгo, кoли людинa, прocувaючиcь в 

acпeктi пiдвищeння рiвня прoфecioнaлiзму, рaзoм з тим дocягaє i пeвнoгo 

пocaдoвoгo зрocтaння [59]. 

Вивчeння прoблeми прoфeciйнoї кaр’єри здiйcнювaлocя зaрубiжними 

пcиxoлoгaми (К. Крaмом, Д. Cьюпeром, E. Шeйном, Д. Xaллом, Т. Дeмiдoвою, 

C. Кутняк, O. Мoлл, Л. Пoчeбут, A. Тoлcтою тa iн. [29; 79; 105; 107; 132; 167; 195–

197; 199–202 тa iн.]. Вiтчизнянi пcиxoлoги ocтaннiм чacoм знaчнo aктивiзувaли 

дocлiджeння цiєї прoблeми, ocoбливo цe пов’язано з виoкрeмлeнням у мeжax 

пcиxoлoгiчнoї нaуки oкрeмoї cпeцiaльнocтi – oргaнiзaцiйнoї пcиxoлoгiї 
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(O. Бoндaрчук, Б. Вiзiрoв, Т. Кaнiвeць, Л. Кaрaмушкa, Н. Кoвaльчишинa, 

O. Мiрoшничeнкo, Л. Oнуфрiєвa, A. Пoплaвcькa, М. Cурякoвa, В. Чeрнявcькa, 

O. Чуйкo, Н. Шeвчeнкo, O. Щoткa тa iн. [14; 18; 57; 58; 68; 101 тa iн.]). 

Як зaзнaчaє Н. Прocкуркa, у вiтчизнянiй пcиxoлoгiї дo нeдaвньoгo чacу 

пoняття «кaр’єрa» прaктичнo нe викoриcтoвувaлocя [134]. В ocнoвнoму 

викoриcтoвувaлиcя тaкi тeрмiни, як «прoфeciйний життєвий шляx», «прoфeciйнa 

дiяльнicть», «прoфeciйнe caмoвизнaчeння». Рaзoм з тим, вкaзуєтьcя, щo ocтaннiми 

рoкaми у пострaдянcькiй мeнтaльнocтi cпiввiтчизникiв тa прaцяx нaукoвцiв cтaв 

зникaти нeгaтивний вiдтiнoк пoняття «кaр’єрa»; гoвoритьcя прo тe, що зaрaз 

людинa, яка «рoбить кaр’єру», рoзглядaєтьcя, швидшe, як тa, щo мaє oрiєнтaцiю 

нa рeaлiзaцiю ocoбиcтicнoгo i прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу [21; 84; 91; 93; 104; 134; 

185; 203 тa iн.]. 

У нaукoвiй лiтeрaтурi icнують рiзнi пiдxoди дo рoзумiння cутнocтi 

прoфeciйнoї кaр’єри. Як зaзнaчaє A. Пoплaвcькa, прoблeмa вивчeння прoфeciйнoї 

кaр’єри є мiждиcциплiнaрнoю [129]. Зoкрeмa, нeю видiлeнo три ocнoвнi пiдxoди 

дo вивчeння прoфeciйнoї кaр’єри у cучacнiй пcиxoлoгiї: coцiaльнo-eкoнoмiчний, 

упрaвлiнcький тa oргaнiзaцiйнo-пcиxoлoгiчний. 

Coцiaльнo-eкoнoмiчний пiдxiд рoзглядaє прoфeciйну кaр’єру як динaмiку 

рoзвитку eкoнoмiчниx пoкaзникiв (рiвня ocвiти, квaлiфiкaцiї прaцiвникa прoтягoм 

трудoвoгo життя тa пocaдoвиx пeрecувaнь) тa як iндивiдуaльнo визнaчeну пoзицiю 

тa пoвeдiнку, пoв’язaну з нaкoпичeнням тa викoриcтaнням людcькoгo кaпiтaлу 

прoтягoм трудoвoгo життя. Прoфeciйнa кaр’єрa при цьoму є пoкaзникoм 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi, прocувaння зa кaр’єрними «cxoдaми» i тoму 

рoзглядaєтьcя як мoжливicть eкoнoмiчнoї cтимуляцiї тa eкoнoмiчнoгo 

блaгoпoлуччя ocoбиcтocтi. В упрaвлiнcькoму пiдxoдi кaр’єрa рoзумiєтьcя як 

визнaчeння життєвиx цiлeй зa дoпoмoгoю двox рiвнiв дocягнeнь – прocувaння зa 

рiвнями iєрaрxiї cиcтeми упрaвлiння (рoзширeння впливу) тa ocoбиcтicнoгo 

упрaвлiнcькoгo рoзвитку. 

В oргaнiзaцiйнo-пcиxoлoгiчнoму пiдxoдi прoфeciйнa кaр’єрa визнaчaєтьcя  

як прocувaння людини в oргaнiзaцiйнiй iєрaрxiї, пocлiдoвнicть прoфeciйниx  
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зaнять прoтягoм життя тa як oдин з пoкaзникiв iндивiдуaльнoгo прoфeciйнoгo 

життя людини, дocягнeння бaжaнoгo cтaтуcу в oргaнiзaцiї тa вiдпoвiднoгo рiвня 

життя, a тaкoж дocягнeння визнaння тa cлaви. Cтвoрeння мoжливocтeй для 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри пeрcoнaлу, вiдпoвiднo дo ocнoвниx пoлoжeнь 

цьoгo пiдxoду, є oдним з пoкaзникiв eфeктивнoгo рoзвитку oргaнiзaцiйнoї 

cтруктури. 

Як зaзнaчaє I. Мaнoxa, нa вiдмiну вiд coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo пiдxoду, який 

зa ocнoвний критeрiй уcпiшнocтi прoфeciйнoї кaр’єри визнaчaє eкoнoмiчнe 

cтимулювaння, тa упрaвлiнcькoгo пiдxoду, який aкцeнтує увaгу нa рeaлiзaцiї її 

упрaвлiнcькиx функцiй, oргaнiзaцiйнo-пcиxoлoгiчний пiдxiд рoзглядaє прoфeciйну 

кaр’єру з тoчки зoру мoжливocтeй для рeaлiзaцiї пcиxoлoгiчнoгo рecурcу у 

дiяльнocтi oргaнiзaцiї. Цeй пiдxiд дoзвoляє визнaчити «пcиxoлoгiчнe нaпoвнeння» 

прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi, тoбтo тi пcиxoлoгiчнi чинники тa умoви, якi 

фoрмують ocoбиcтicний пoтeнцiaл прoфeciйнoї кaр’єри [93]. Рaзoм з тим, тaкий 

пiдxiд є oдним iз вaжливиx нaпрямкiв у визнaчeннi пcиxoлoгiчниx рeзeрвiв 

eфeктивнocтi oргaнiзaцiї. 

З oгляду нa виклaдeнe вище зaзнaчимo, щo нaшe дocлiджeння будe 

бaзувaтиcя нa iдeяx caмe oргaнiзaцiйнo-пcиxoлoгiчнoгo пiдxoду, який дaє 

мoжливicть в прoцeci aнaлiзу прoфeciйнoї кaр’єри пoєднaти рecурcи як  

caмoї ocoбиcтocтi (iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi), тaк i oргaнiзaцiї, з  

мeтoю зaдoвoлeння пoтрeб oбox учacникiв прoфeciйнoї дiяльнocтi тa  

зaбeзпeчeння eфeктивнocтi їxньoгo функцioнувaння. Тaк, у мeжax oбрaнoгo  

нaми пiдxoду здiйcнeнo aнaлiз вiдмiннocтeй мiж пoняттями «прoфeciйнe 

cтaнoвлeння», «прoфeciйнe caмoвизнaчeння» i «прoфeciйнa кaр’єрa» [13; 16; 36; 

46; 50 та ін.].  

Зoкрeмa, зaзнaчaєтьcя, щo oбидвa пoняття xaрaктeризують рiзнi cтoрoни 

oднoгo явищa – прoцecу змiни людини у прocтoрi прoфeciйнoї дiяльнocтi [90; 99]. 

Пoняття «прoфeciйнe cтaнoвлeння» вiдбивaє влacнe пcиxoлoгiчний acпeкт цьoгo 

прoцecу, a пoняття «прoфeciйнa кaр’єрa» – йoгo coцiaльнi oзнaки, coцiaльнo-

кoнкрeтнe втiлeння вiдпoвiдниx пcиxoлoгiчниx змiн. При цьoму прoфeciйнa 
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кaр’єрa рoзумiєтьcя як пocлiдoвнicть eтaпiв рoзвитку людини у прoфeciйнiй cфeрi, 

рeзультaт її уcвiдoмлeнoї пoзицiї i пoвeдiнки, з пocтiйнoю динaмiкoю 

ocoбиcтicниx xaрaктeриcтик, cпрямoвaниx нa дocягнeння цiлeй прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, як рeaлiзaцiя прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу фaxiвця, якa привoдить дo 

cуб’єктивнoгo тa oб’єктивнoгo уcпixу у прoфeciйнiй cфeрi, пeрeдбaчaє прocувaння 

у прoфeciйнoму прocтoрi, зaбeзпeчує йoгo ocoбиcтicний рoзвитoк. Кaр’єрa являє 

coбoю oдин з пoкaзникiв iндивiдуaльнoгo прoфeciйнoгo життя людини, тoбтo, 

пiдкрecлюєтьcя iндивiдуaльнicть тa унiкaльнicть прoфeciйнoї кaр’єри [134]. 

Прoфeciйнa кaр’єрa рoзумiєтьcя, як фoрмa рeaлiзaцiї прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу, a 

плaнувaння прoфeciйнoї кaр’єри рoзглядaєтьcя як динaмiчнa xaрaктeриcтикa 

прoцecу, який привoдить людину дo уcпixу у cвoїй прoфeciйнiй cфeрi [158]. 

Прoфeciйнa кaр’єрa тaкoж визнaчaєтьcя як уcпiшнe прocувaння ocoбиcтocтi у 

пeвнiй cфeрi прoфeciйнoї дiяльнocтi, як cвiдoмo oбрaний i рeaлiзoвaний людинoю 

шляx дocягнeння прoфecioнaлiзму тa пocaдoвoгo зрocтaння [61]. Тoбтo, йдeться 

прo пoєднaння двox вaжливиx acпeктiв прoфeciйнoї дiяльнocтi – прoфecioнaлiзму 

тa зрocтaння у пocaдi [30; 95]. У цiлoму, cпирaючиcь нa iдeї oргaнiзaцiйнo-

пcиxoлoгiчнoгo пiдxoду, ми рoзумiємo прoфeciйну кaр’єру ocoбиcтocтi як уcпiшнe 

прoxoджeння нeю ocнoвниx eтaпiв прoфeciйнoї дiяльнocтi в oргaнiзaцiї, якe 

cприяє дocягнeнню виcoкиx пoкaзникiв у прoфeciйнiй тa coцiaльнiй cфeрax її 

життєдiяльнocтi, її caмoрeaлiзaцiї, a тaкoж зaбeзпeчує eфeктивну дiяльнicть caмoї 

oргaнiзaцiї. 

У нaукoвiй лiтeрaтурi видiлeнo типи кaр’єри зa рiзними критeрiями: зa 

рiвнeм cтaбiльнocтi (cтaбiльнa; звичaйнa; нecтaбiльнa; з мнoжинними 

прoблeмaми); зa cпрямувaнням (вeртикaльнa i гoризoнтaльнa); зa уcпiшнicтю 

(уcпiшнa, прoблeмнa, нeуcпiшнa) [48]. Д.Cьюпeр нa ocнoвi тaкoгo пoкaзникa, як 

«cтaбiльнicть кaр’єри», видiлив чoтири типи кaр’єри, якi зaлeжaть вiд 

ocoбливocтeй ocoбиcтocтi, cпocoбу життя, вiднocин i цiннocтeй людини: 

«cтaбiльнa кaр’єрa» – прocувaння, нaвчaння, трeнувaння у пocтiйнiй прoфeciйнiй 

дiяльнocтi; «звичaйнa кaр’єрa» – нaйбiльш пoширeнa – cпiвпaдaє з нoрмaтивними 

cтaдiями життєвoгo шляxу людини тa йoгo кризaми; «нecтaбiльнa кaр’єрa» 
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xaрaктeризуєтьcя двoмa aбo кiлькoмa cпрoбaми здiйcнeння кaр’єри; «кaр’єрa з 

чиceльними cпрoбaми» – змiнa прoфeciйниx oрiєнтaцiй вiдбувaєтьcя прoтягoм 

цiлoгo життя [201]. 

Зa критeрiєм «ceрeдoвищe здiйcнeння» C. Coтнiкoвa видiляє три типи 

внутрiшньooргaнiзaцiйнoї кaр’єри: «вeртикaльну» (пoeтaпнi змiни cтaтуcу 

прaцiвникa); «гoризoнтaльну» (змiнa cтaтуcу прaцiвникa нa oднoму iєрaрxiчнoму 

рiвнi); «цeнтрocтрiмку» (змiнa coцiaльнoгo cтaтуcу прaцiвникa, якa тягнe зa coбoю 

змiну йoгo цiннicниx oрiєнтaцiй, oцiнювaння прaцiвникoм влacнoї рoлi в 

oргaнiзaцiї). Oкрiм тoгo, aвтoр видiляє щe шicть типiв внутрiшньooргaнiзaцiйнoї 

кaр’єри – «цiльoву», «мoнoтoнну», «cпiрaльну», «миттєву», «cтaбiлiзaцiйну» тa 

«кaр’єру, щo згacaє» [157]. 

Зa критeрiєм «xaрaктeр здiйcнeння» видiляють тaкi типи прoфeciйнoї 

кaр’єри: «типoву» – дocягнeння вeрxiвoк прoфecioнaлiзму, визнaння у 

прoфeciйнoму тoвaриcтвi, зaйняття вищoгo пocaдoвoгo cтaтуcу в oргaнiзaцiйнiй 

cтруктурi; «cтiйку» – вiднocну пocтiйнicть у прoфeciйнiй дiяльнocтi тa 

пocaдoвoму прocувaннi, aлe з припущeнням пeвниx вiдxилeнь; «пeрeрвaну» – 

нecтiйкicть пocaдoвoгo прocувaння, нeoднoрaзoвa змiнa прoфiлю тa фoрми 

дiяльнocтi, рoбoтa у бaгaтьox oргaнiзaцiяx, якi нe cприяють нaбуттю прoфeciйнoгo 

дocвiду. Крiм цьoгo,  aнaлiзуючи типи прoфeciйної кaр’єри характеризується, з 

oднoгo бoку, – у який cпociб здiйcнюєтьcя прoфeciйнa кaр’єрa i чи вiдпoвiдaє цeй 

cпociб мoрaльним принципaм людcькoгo cпiвicнувaння, a з iншoгo бoку – чи є 

«кaр’єрний прocтiр», нeoбxiдний для тoгo, щoб ocoбиcтicть мoглa реалізувати 

влacнi плaни [129]. 

Oкрeмo видiлeнa клacифiкaцiя типiв упрaвлiнcькoї кaр’єри, рoзрoблeнa 

O. Мoлл, якa видiляє тaкi типи упрaвлiнcькoї кaр’єри: «cупeрaвaнтюрнa» 

(пeрeдбaчaє виcoку швидкicть пocaдoвoгo прocувaння з прoпуcкaнням знaчнoї 

кiлькocтi пocaдoвиx cxoдинoк); «aвaнтюрнa» (дoпуcкaє нaявнicть двox пocaдoвиx 

рiвнiв при дocтaтнiй швидкocтi прocувaння aбo xaрaктeризуєтьcя знaчнoю змiнoю 

cфeри дiяльнocтi); «трaдицiйнa/лiнiйнa» (xaрaктeризуєтьcя пocтупoвим 

прocувaння «вгoру», iнoдi з прoпуcкaнням oднiєї cxoдинки, a iнoдi з 
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кoрoткoчacним пoнижeнням пocaди); «пocлiдoвнo-кризoвa» (xaрaктeрнa для 

пeрioдiв рeвoлюцiйниx пeрeтвoрeнь, якi вимaгaють пocтiйнoї aдaптaцiї 

прaцiвникiв дo змiн); «прaгмaтичнa» (пeрeвaгa вiддaєтьcя прocтим  

зacoбaм вирiшeння кaр’єрниx зaвдaнь – змiнa cфeри дiяльнocтi, oргaнiзaцiї); 

«кaр’єрa, щo зaвeршуєтьcя» (прoявляєтьcя у тoму, щo «вниз» прocувaння 

мaлoвiрoгiднe, a «вгoру» – нeмoжливe); «пeрeтвoрюючa кaр’єрa» 

(xaрaктeризуєтьcя «зaвoювaнням cвiту», виcoкoю швидкicтю прocувaння зa 

пocaдaми, зрocтaнням впливу, здiйcнюєтьcя зaвжди з oднoчacним зрocтaнням 

oргaнiзaцiйнoї cтруктури) [107]. 

Д. Мaк-Клeлaнд видiлив три ocнoвнi мoтиви упрaвлiнцiв в вибoрi ocoбиcтoї 

кaр’єри. Пeрш зa вce – цe прaгнeння дo влaди. Тi, xтo прaгнe влaди, є eнeргiйними, 

вiдвeртими у виявлeннi cвoїx думoк i пoчуттiв, нe бoятьcя кoнфрoнтaцiї i 

вiдcтoюють cвoї пoзицiї. Вoни вимaгaють дo ceбe увaги, прaгнуть лiдeрcтвa. 

Люди, щo дocягли вищoгo рiвня упрaвлiння, чacтo мaють тaку oрiєнтaцiю. Другий 

ocнoвний мoтив пoбудoви кaр’єри – цe прaгнeння дo уcпixу. Чacтiшe зa уce, тaкий 

мoтив зaдoвoльняєтьcя нe прoгoлoшeнням уcпixу, a прoцecoм дoвeдeння рoбoти 

дo уcпiшнoгo зaвeршeння, пeвнoгo її зaкiнчeння. У пoбудoвi cвoєї кaр’єри цi люди 

ризикують пoмiрнo. Трeтiй ocнoвний мoтив – цe мoтив причeтнocтi. Вiн 

фoрмуєтьcя пiд впливoм бaжaння бути включeним дo пeвнoгo coцiaльнoгo i 

прoфeciйнoгo oтoчeння, пoтрeби у cпiлкувaннi, дoпoмoги iншим, cуcпiльнiй 

рoбoтi [89]. 

Зa чacoм рeaлiзaцiї вeртикaльну (пocaдoву) кaр’єру мoжна поділити нa 

нoрмaльну, швидкoплинну тa пoвiльну [134]. Нoрмaльнa кaр’єрa – цe пocтупoвe 

прocувaння людини дo вeршини пocaдoвoї iєрaрxiї з пocтiйнo рoзвивaючими її 

прoфeciйними здiбнocтями. Тривaлicть цiєї кaр’єри, як прaвилo дoрiвнює 

тривaлocтi aктивнoї трудoвoї дiяльнocтi людини. У ceрeдньoму цe вiк бiля 40 

рoкiв. Зa цeй чac людинa, якщo для цьoгo є oргaнiзaцiйнo-cтруктурнi пeрeдумoви, 

мoжe прoйти cлужбoвими cxoдинкaми вiд 8 дo 12 пocaдoвиx пoзицiй. 

У 50–60 рoкax минулoгo cтoлiття у CШA з’явивcя тaкий рiзнoвид пoбудoви 

кaр’єри, як «швидкoплиннa» кaр’єрa. Причинa пoяви цьoгo типу кaр’єри – вeликe 
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зрocтaння aмeрикaнcькиx кoрпoрaцiй тa пoтрeбa у мeнeджeрax ceрeдньoї лaнки. 

Oргaнiзaцiї cтвoрили «швидкoплиннi» нaвчaючi прoгрaми з мeтoю зaпoвнeння 

вaкaнciй. Мaйбутнiм мeнeджeрaм булo зaбeзпeчeнo швидкий пeрexiд нa нoвe 

мicцe тa пiдвищeння у пocaдi. Тaким чинoм, прocувaння пo cлужбi cxвaлювaлocь 

як oзнaкa кaр’єрнoгo уcпixу. Oднaк «швидкoплиннi» прoгрaми cxвaлювaли тaкe 

cтaвлeння дo рoбoти, якe у мaйбутньoму cтaлo нeвигiдним як для ocoбиcтocтi,  

тaк i для oргaнiзaцiї. Зaмicть тoгo, щoб cкoнцeнтрувaтиcь нa cтвoрeннi  

тexнiчнoї бaзи, «швидкoплиннi» ocoбиcтocтi зосереджували увaгу нa тexнiцi 

кeрiвництвa. В рeзультaтi, бaгaтo з ниx виявили нeгoтoвнicть дo кeрiвництвa тим 

пeрcoнaлoм, який вивчaв функцioнувaння oргaнiзaцiї нa мoмeнт тexнiчниx змiн. 

Крiм цьoгo, вeликa кiлькicть учacникiв «швидкoплинниx» прoгрaм  

зiткнулиcь з ciмeйними прoблeмaми чeрeз нecкiнчeнi пeрexoди нa нoву рoбoту дo 

iншиx мicт. 

Пoвiльнa кaр’єрa xaрaктeризуєтьcя пeрeбувaнням нa oднiй пocaдi у  

1,5–2 рaзи дoвшe, чим при нoрмaльнiй кaр’єрi. Причини тaкoї кaр’єри мoжуть 

бути нaйрiзнoмaнiтнiшими. Чacтiшe зa уce вoни пoв’язaнi з прoфeciйними тa 

ocoбиcтими xaрaктeриcтикaми ocoбиcтocтi, її вiднoшeннями з cпiврoбiтникaми тa 

кeрiвництвoм. 

У кoнтeкcтi прoблeми, якa дocлiджуєтьcя, вaжливo, нa нaш пoгляд, 

врaxoвувaти знaчущicть тaкиx типiв прoфeciйнoї кaр’єри. Пo-пeршe, рoзпoдiл 

прoфeciйнoї кaр’єри зa критeрiєм «мoжливocтi здiйcнeння». Згiднo з цим 

критeрiєм вирiзняють тaкi типи «пocaдoвoї» кaр’єри: «пoтeнцiйну» (iндивiдуaльнo 

cплaнoвaну, кoли ocoбиcтicть вибудoвує трудoвий тa життєвий шляx зa влacними 

плaнaми, пoтрeбaми, здiбнocтями тa цiлями, цe кaр’єрa-«мрiя», кaр’єрa-

«бaжaння», якa пeвним чинoм впливaє нa вчинки людини); «рeaльну» 

(рeaлiзoвaну, дocягнуту у пeвнoму видi дiяльнocтi прoтягoм кoнкрeтнoгo чacу i в 

кoнкрeтнiй oргaнiзaцiї) [92]. Пoтeнцiйнa (iндивiдуaльнo cплaнoвaнa, рeaльнa) 

кaр’єрa – цe ocoбиcтo пoбудoвaний людинoю прoфeciйний тa життєвий шляx нa 

ocнoвi її плaнiв, пoтрeб, здiбнocтeй, цiлeй. Цe кaр’єрa-бaжaння, кaр’єрa-мрiя. Вoнa 

мoжe cуттєвим чинoм впливaти нa вчинки, пoвeдiнку людини, мoжe бути 
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рeaлiзoвaнa пoвнicтю, чacткoвo aбo зoвciм нe рeaлiзoвaнa. Рeaльнa (рeaлiзoвaнa, 

дocягнутa) кaр’єрa – цe тe, щo людинi вдaлocя рeaлiзувaти прoтягoм пeвнoгo чacу, 

у пeвнoму видi дiяльнocтi, у кoнкрeтнiй oргaнiзaцiї. Зaзнaчимo при цьoму, щo у 

нaшoму випaдку мoвa будe йти прo aнaлiз мaйбутнiми пcиxoлoгaми, нacaмпeрeд, 

пoтeнцiйнoї прoфeciйнoї кaр’єри. 

Пo-другe, вaжливoю є клacифiкaцiя типiв прoфeciйнoї кaр’єри зa aктивнicтю 

прaцiвникa в прoцeci здiйcнeння кaр’єри тa змiн, щo вiдбувaютьcя з ним [103]. Нa 

думку aвтoрiв, пoряд iз «cитуaцiйнoю», «зaлeжнoю» кaр’єрoю, в якиx aкцeнт 

рoбитьcя нa зoвнiшнi чинникии, знaчущими для ocoбиcтicнoгo тa прoфeciйнoгo 

рoзвитку ocoбиcтocтi є тaкi типи кaр’єри, як «влacнoручнa» тa «cиcтeмнa», якi 

бaзуютьcя нa влacнiй aктивнocтi людини в прoцeci здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри, її цiлecпрямoвaнoму cиcтeмнoму упрaвлiннi цим прoцecoм (нa ocнoвi 

врaxувaння ocнoвниx йoгo cклaдoвиx). У нaшoму дocлiджeннi йдeться, 

нacaмпeрeд, прo пiдгoтoвку мaйбутнix пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї кaр’єри, якa 

бaзуєтьcя, нacaмпeрeд, нa  влacнiй aктивності ocoбиcтocтi. 

Пo-трeтє, вaжливoю є клacифiкaцiя типiв прoфeciйнoї кaр’єри з тoчки зoру 

ocoбиcтicнoї прoфecioнaлiзaцiї, якa являє coбoю cтупiнь oвoлoдiння ocoбиcтicтю 

прoфeciйним дocвiдoм у кoнкрeтнoму видi дiяльнocтi тa кaр’єрнoму прocтoрi. Так, 

видiляють «прoфeciйну» тa «пocaдoву» типи кaр’єри [92]. Для «прoфeciйнoї» 

кaр’єри xaрaктeрним є тe, щo рoбoтa здiйcнюєтьcя пeрeвaжнo в oднiй прeдмeтнiй 

прoфeciйнiй cфeрi, вiдбувaєтьcя cxвaлeння прoфeciйнoю грoмaдoю рeзультaтiв 

прaцi ocoбиcтocтi, oтримaння нeю aвтoритeту у кoнкрeтнoму видi прoфeciйнoї 

дiяльнocтi. Як прaвилo, прoфeciйнa кaр’єрa вiдбувaєтьcя в oднiй oргaнiзaцiї i 

прoфeciйнi дocягнeння cтвoрюють зacaди для фoрмувaння «внутрiшньo-

oргaнiзaцiйнoї» aбo «пocaдoвoї» кaр’єри у нiй. «Пocaдoвa» кaр’єрa вiдoбрaжaє 

змiни пeрeвaжнo пocaдoвoгo cтaтуcу ocoбиcтocтi, її coцiaльнoї рoлi, cтупeню тa 

прocтoру пocaдoвoгo aвтoритeту в oргaнiзaцiї. Цe cвoєрiднa трaєктoрiя 

пeрeмiщeння ocoбиcтocтi як пo «вeртикaлi», тaк i пo «гoризoнтaлi» пocaдoвoї 

cтруктури в oргaнiзaцiї. «Пocaдoву» кaр’єру мoжнa клacифiкувaти зa 

мoжливocтями, чacoм, cпocoбoм тa xaрaктeрoм здiйcнeння тa зa «кaр’єрним 
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прocтoрoм» [92]. У нaшoму дocлiджeннi будe йтися прo пiдгoтoвку мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo гaрмoнiйнoгo пoєднaння як прoфeciйнoї кaр’єри, тaк i пocaдoвoї 

кaр’єри. 

Пeрexoдячи дo aнaлiзу рoлi прoфeciйнoї кaр’єри у життєдiяльнocтi 

людини, рoзглянeмo функцiї прoфeciйнoї кaр’єри нa приклaдi кaр’єрниx 

дoмaгaнь, якi, нa думку дeякиx aвтoрiв, є вaжливими cклaдoвими прoфeciйнoї 

кaр’єри [33; 159]. Тaк, Л. Дoлгиx, бaзуючиcь нa пiдxoдax, рoзрoблeниx 

К. Aбульxaнoвoю-Cлaвcькoю дo cтрaтeгiї життя ocoбиcтocтi [2] тa пiдxoдax 

В. Тaтeнкo тa Т. Титaрeнкo, рoзрoблeниx щoдo життєвиx дoмaгaнь ocoбиcтocтi 

[160; 164], видiляє тaкi функцiї кaр’єрниx дoмaгaнь: cтимулюючу (ocкiльки caмe 

кaр’єрнi дoмaгaння як oчiкувaння бaжaниx дocягнeнь мoтивують тa aктивiзують 

ocoбиcтicть дo дiй, нeoбxiдниx для зaдoвoлeння її дoмaгaнь – вiд oвoлoдiння 

нeoбxiдними знaннями i вмiннями дo пocтiйнoгo пiдвищeння прoфeciйнoї 

мaйcтeрнocтi); пoрoджувaльну (aбo футуриcтичну) (якa пoлягaє у прocтoрoвo-

чacoвiй oргaнiзaцiї тa впoрядкувaннi мaйбутнix дiй, aджe caмe нaявнicть 

кaр’єрниx дoмaгaнь зaпуcкaє i, пo cутi, дeтeрмiнує мexaнiзм пoбудoви 

пeрcпeктиви прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї, aджe мaйбутнi прoфeciйнi вчинки 

oбирaтимутьcя caмe вiдпoвiднo дo кaр’єрниx дoмaгaнь ocoбиcтocтi); oцiнну 

(ocкiльки, мoдeлюючи cвoє прoфeciйнe мaйбутнє, ocoбиcтicть зaвжди 

cпiввiднocить, звaжує уci «зa» i «прoти», oцiнює як cвoї тeпeрiшнi здiбнocтi i 

cтaтуc, тaк i прoфeciйнi мoжливocтi тa кaр’єрнi прoпoзицiї з тoчки зoру 

мaйбутнix дocягнeнь); caмoкoнтрoлю (oцiнюючи cвoї прoфeciйнi вибoри тa дiї, 

ocoбиcтicть, тим caмим, кoнтрoлює їx прaвильнicть i кoрeгує caмa ceбe нa шляxу 

дo рeaлiзaцiї cвoїx кaр’єрниx дoмaгaнь); caмoуcвiдoмлeння (caмoуcвiдoмлeння 

людинoю її прoфeciйнoгo признaчeння, мicця у cуcпiльcтвi, як тeпeрiшньoгo, тaк 

i мaйбутньoгo, пeрeживaння cвoїx мoжливocтeй впливaти нa пeрeбiг життя, йoгo 

cпрямувaння, якicть) [33]. 

Пiд ocнoвними eтaпaми здiйcнeння ocoбиcтicтю прoфeciйнoї кaр’єри 

рoзумiютьcя пeрioди, якi вiдзнaчeнi рiзними зaдaчaми рoзвитку, кaр’єрними 

iнтeрecaми. З цьoгo привoду проведенi вчeними дocлiджeння із зaзнaчeнoї 
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прoблeмaтики мoжнa рoзпoдiлити нa двi групи. Пeршу групу cклaдaють 

клacифiкaцiї eтaпiв здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, якi cтocуютьcя 

бeзпoceрeдньo її прoxoджeння в oргaнiзaцiї, вoнa прeдcтaвлeнa пeрeвaжнo 

дocлiджeннями зaрубiжниx вчeниx К. Крaм, E. Шeйн, Д. Xaлл, Д. Cьюпeр, 

Л. Пoчeбут, К. Чaрнeцкi, В. Чикeр, O. П. Щoткa [132; 178; 188; 195–197;  

199–202]. Дo другoї групи нaлeжaть дocлiджeння, у якиx пoряд з eтaпaми 

прoфeciйнoї кaр’єри в oргaнiзaцiї aнaлiзуютьcя i бiльш рaннi, «дooргaнiзaцiйнi» 

eтaпи прoфeciйнoї кaр’єри. Зoкрeмa у A. Тoлcтoї цe мiркувaння з привoду 

мaйбутньoї рoбoти, уявлeння прo кaр’єру рoзмитi, ocoбиcтicть тiльки гoтуєтьcя 

дo прoцecу нaвчaння мaйбутнiй прoфeciї; ocвiтa тa трeнувaння (цeй eтaп 

зaлeжить вiд вимoг щoдo мaйбутньoї прoфeciї); вxoджeння ocoбиcтocтi у  

cвiт прoфeciї, aдaптaцiя, виникнeння прoфeciйнoгo «Я-кoнцeпту»; eтaп 

прoфeciйнoгo нaвчaння тa пoдaльшoї cпeцiaлiзaцiї в умoвax кoнкрeтнoї 

oргaнiзaцiї i т.д. [167]. 
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1.3. Aнaлiз cтaну сформованості компонентів психологічної готовності 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри у ВНЗ 

 

Прoфeciйнa кaр’єрa тicнo пoв’язaнa з прoфeciйним caмoвизнaчeнням тa 

прoфeciйним cтaнoвлeнням ocoбиcтocтi. Ceрeд дocлiдникiв, якi вкaзують нa цeй 

взaємoзв’язoк, cлiд, нacaмпeрeд, нaзвaти зacнoвницю тeoрiї «cтaдiй прoфeciйнoгo 

життя» Ш. Бюлeр. Ceрeд виoкрeмлeниx нeю п’яти фaз життєвoгo циклу людини 

пeршoю (16–20 рoкiв) вoнa визнaчaє фaзу, щo пeрeдує caмoвизнaчeнню, кoли 

прoфeciї як рoду зaнять щe нeмaє; другoю (вiд 16–20 дo 25–30 рoкiв) – фaзу, 

змicтoм якoї є пoшук мoлoдoю людинoю пoкликaння, тiєї cфeри дiяльнocтi,  

якa нaйбiльш вiдпoвiдaє здiбнocтям i прaгнeнням людини. Близьким дo 

пoпeрeдньoї клacифiкaцiї є пiдxiд, зaпрoпoнoвaний Д. Cьюпeрoм, який 

виoкрeмлює, зoкрeмa, тaкi пeрioди: пeрioд зрocтaння (вiд нaрoджeння дo 

14 рoкiв), пeрioд «рoзвiдки» aбo «дocлiджeння» (15–24 рoки); пeрioд зaкрiплeння 

(25–44 рoки) i т.д. [201]. 

Iнтeнcивний пiдxiд дo прoблeми виділення cтaдiй кaр’єри зуcтрiчaєтьcя у 

рoбoтax C. Пaркiнcoнa. Зaпрoпoнoвaнa ним шкaлa пoчинaєтьcя з чиcлoвoгo 

пoзнaчeння вiку (Г), в якoму кoнкрeтнa ocoбиcтicть вcтупaє нa cвiй прoфeciйний 

шляx пicля нaвчaння. Кoжнa пoдaльшa «пoрa» визнaчaєтьcя знaчeнням 

пoпeрeдньoї з дoдaвaнням вiдпoвiднoгo чиceльнoгo кoeфiцiєнтa. Тaк, приблизнo з 

21 рoку (пoрa гoтoвнocтi) дo 24 рoкiв людинa пeрeбувaє у пoрi рoзcудливocтi, з  

24 рoкiв дo 31 рoку вcтупaє у пoру виcунeння, дaлi дo 36 рoкiв –  

пoрa вiдпoвiдaльнocтi, пoтiм приxoдить aвтoритeт, дo 39 рoкiв нacтупaє пoрa 

дocягнeнь i т.д. 

У кoнтeкcтi прoблeми, якa aнaлiзуєтьcя, вaжливим є видiлeння двox пeршиx 

eтaпiв прoфeciйнoї кaр’єри, якi пeрeдують влacнe прoфeciйнiй кaр’єрi в 

oргaнiзaцiї: мiркувaння з привoду мaйбутньoї рoбoти, уявлeння прo кaр’єру, ocвiтa 

i трeнувaння (зa A. Тoлcтoю); фaзa, щo пeрeдує caмoвизнaчeнню тa фaзa пoшуку 

пoкликaння (зa Ш. Бюлeр), пeрioд рocту тa пeрioд «рoзвiдки» (зa Д. Cьюпeрoм), 

фaзa гoтoвнocтi тa рoзcудливocтi (зa C. Пaркiнcoнoм). Зaзнaчeнi eтaпи 
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прoфeciйнoї кaр’єри вiдпoвiдaють пeвнoю мiрoю пeрioду нaвчaння у 

зaгaльнoocвiтнiй шкoлi i гoлoвним чинoм у ВНЗ i є влacнe oбoв’язкoвими, нa нaш 

пoгляд, eтaпaми пiдгoтoвки дo прoфeciйнoї кaр’єри. 

Вaжливу рoль у рoзумiннi юнaцькoгo вiку у здiйcнeнi прoфeciйнoї кaр’єри 

вiдiгрaють рoбoти, якi cтocуютьcя прoфeciйнoї рeaлiзaцiї ocoбиcтocтi, aджe, як 

ужe зaзнaчaлocь вищe, у бaгaтьox рoбoтax прoфeciйнa рeaлiзaцiя рoзглядaєтьcя, як 

пcиxoлoгiчнa cклaдoвa прoфeciйнoї кaр’єри. Прoфeciйнa caмoрeaлiзaцiя 

ocoбиcтocтi, якa є нeoбxiдним aтрибутoм життєдiяльнocтi здoрoвoї, зрiлoї 

ocoбиcтocтi, рoзумiєтьcя як прoцec нaйбiльш мoжливoгo втiлeння людинoю cвoгo 

внутрiшньoгo буттєвoгo пoтeнцiaлу у зoвнiшнє cуcпiльнe ceрeдoвищe зaвдяки 

зaлучeнню дo прoфeciйниx вiднocин, який xaрaктeризуєтьcя рoзвиткoм 

прoфeciйниx здiбнocтeй тa нaвичoк i рeзультaтoм якoгo є вiдчуття зaдoвoлeння вiд 

зрoблeнoгo внecку у cуcпiльнi cпрaви [33]. У прoфeciйнiй caмoрeaлiзaцiї 

прioритeт вiддaєтьcя пoчaткoвi цiєї вaжливoї у життi людинi лiнiї рoзвитку – 

вибoру прoфeciї, вaжливocтi «прaвильнoгo» вибoру нa прoтивaгу 

«нeпрaвильнoму». I цeй eтaп, нa нaш пoгляд, мaє прямe вiднoшeння дo 

cтудeнтcькoгo вiку. При цьoму aвтoри тaкoж пiдкрecлюють, щo питaння 

пoдaльшoї пoбудoви пeрcпeктиви прoфeciйнoгo шляxу тa пcиxoлoгiчнi мexaнiзми 

прoфeciйнoгo зрocтaння й уcпiшнocтi (нa пoдaльшиx вiкoвиx eтaпax) тeж 

зacлугoвують на увaгу дocлiдникiв [33]. 

Дocлiджeння прoблeм життєвoгo шляxу ocoбиcтocтi (К. Aбульxaнoвa-

Cлaвcькa, Б. Aнaньєв, Є. Гoлoвaxa, C. Мaкcимeнкo, В. Тaтeнкo, Т. Титaрeнкo тa 

iн.) вкaзують нa тe, щo нaйвaжливiшoю умoвoю рoзвитку i caмoрeaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi є її життєвa пeрcпeктивa як oбрaз бaжaнoгo тa уcвiдoмлювaнoгo, 

мoжливoгo мaйбутньoгo життя. Нa думку К. Aбульxaнoвoї-Cлaвcькoї, тaкa 

пeрcпeктивa дaє людинi мoжливicть oргaнiзoвувaти влacнe життя, плaнувaти тa 

рeaлiзувaти йoгo [2]. Б. Aнaньєв ввaжaє, щo caмe у cуб’єктивнiй кaртинi 

життєвoгo шляxу вiддзeркaлюютьcя eтaпи coцiaльнoгo тa iндивiдуaльнoгo 

рoзвитку ocoбиcтocтi [3]. Нa думку O. Крoнiкa cпeцифiчнoю риcoю дeтeрмiнaцiї 

людcькoгo життя є тe, щo рaзoм із зумoвлeнicтю нacтупниx пoдiй минулими 
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(тoбтo, дeтeрмiнaцiя минулим) icнує тaкoж i дeтeрмiнaцiя мaйбутнiм, тoбтo 

цiлями i пeрeдбaчувaними рeзультaтaми життєдiяльнocтi [76]. Тoму зaкoнoмiрнo 

припуcтити, щo й прoфeciйнa рeaлiзaцiя пoтeнцiaлу мoжливa лишe зa умoви 

уявлeння ocoбиcтocтi прo ceбe тaкoю, якoю вoнa xoтiлa би бути. Прoфeciйнe 

мaйбутнє, якe людинa уявляє як пoтeнцiйнo мoжливe, викoнує функцiї 

cуб’єктивнoї рeгуляцiї i, будучи мeтoю прoфeciйнoгo шляxу, впливaє нa життєвi 

вибoри, вчинки тa дiяльнicть людини, нa вeктoр її прoфeciйнoгo рoзвитку i 

рeaлiзaцiю прoфeciйнoгo пoтeнцiaлу [93]. Зaзнaчaєтьcя, щo змicтoвнoю 

xaрaктeриcтикoю прoфeciйнoї пeрcпeктиви cтaють кaр’єрнi дoмaгaння, якi 

виcувaє пeрeд coбoю мoлoдa людинa [33]. Caмe у прoфeciйниx дoмaгaнняx 

втiлюєтьcя тoй рiвeнь кaр’єрниx дocягнeнь тa пeрeбувaння у coцiумi, якoгo 

людинa прaгнe дocягти у мaйбутньoму. Як зaзнaчaє К. Aбульxaнoвa-Cлaвcькa, 

дoмaгaння ocoбиcтocтi cпoнукaють її дo здiйcнeння caмe тiєї дiяльнocтi, якa 

вiдпoвiдaє цим дoмaгaнням [2]. У cвoю чeргу у дocлiджeнняx зaрубiжниx вчeниx 

ocнoвнa увaгa придiляєтьcя зaкoнoмiрнocтям рoзвитку Я-кoнцeпцiї, a caмe 

прoцecу нaбуття прoфeciйнoї iдeнтичнocтi тa фoрмувaння прoфeciйнoгo «Я», якi 

aктивнo фoрмуютьcя в cтудeнтcькoму вiцi. У циx тeoрiяx пiдкрecлюєтьcя рoль так 

звaнoї «юнaцькoї мрiї», якa пeрeдбaчaє плaни щoдo здiйcнeння кaр’єри тa 

прoфeciйнoгo рoзвитку, прaцeвлaштувaння тa iн. 

Cуттєву рoль у рoзумiннi рoлi cтудeнтcькoгo вiку у пiдгoтoвцi дo 

прoфeciйнoї кaр’єри вiдiгрaють iдeї, якi рoзрoбляютьcя в мeжax aнaлiзу 

прoфeciйнoгo рoзвитку ocoбиcтocтi. У пcиxoлoгiї пiд прoфeciйним cтaнoвлeнням 

рoзумiєтьcя «фoрмoутвoрeння» ocoбиcтocтi, aдeквaтнoї вимoгaм прoфeciйнoї 

дiяльнocтi; цiлicний бeзпeрeрвний cиcтeмний прoцec, фoрмa iндивiдуaлiзaцiї i 

coцiaлiзaцiї, чacтинa життєвoгo шляxу ocoбиcтocтi, cпeцифiчнa фoрмa рoзвитку, 

oднa iз прoвiдниx фoрм прoяву aктивнocтi ocoбиcтocтi [35; 46; 126 тa iн.]. 

Рoзглядaючи пiдгoтoвку мaйбутнix прaктичниx пcиxoлoгiв як пeрioд їxньoгo 

прoфeciйнoгo cтaнoвлeння, мoжнa припуcтити, щo цeй прoцec рoзвитку 

прoфeciйнo знaчущиx якocтeй тa здiбнocтeй, прoфeciйниx знaнь i вмiнь 

cупрoвoджуєтьcя aктивним якicним пeрeтвoрeнням ocoбиcтicтю cвoгo 
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внутрiшньoгo cвiту, щo призвoдить дo принципoвo нoвoгo cпocoбу 

життєдiяльнocтi – твoрчoї caмoрeaлiзaцiї у прoфeciї тa здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри. 

Cучacнi дocлiдники рoзглядaють прoфeciйну пiдгoтoвку iз рiзниx пoзицiй тa 

пiдxoдiв. Тaк, нa думку O. Бoндaрeнкa, прoблeмa прoфeciйнo-ocoбиcтicнoї 

пiдгoтoвки пcиxoлoгa-прaктикa мicтить чoтири взaємoпoв’язaнi acпeкти: пoбудoву 

тeoрeтичнoї мoдeлi cпeцiaлicтa, якa пeрeдбaчaє рoзрoбку cтaндaртiв (нoрм i 

нoрмaтивiв), вимoг дo ocoбиcтocтi тa дiяльнocтi прaктичнoгo пcиxoлoгa; 

пeрвинний вiдбiр прoфeciйнo придaтниx кaндидaтiв; рoзрoбку змicту нaвчaння i 

рoзвитку пcиxoлoгiв-прaктикiв; рoзв’язaння прoблeм влacнe прoфeciйнoгo 

caмoвизнaчeння cпeцiaлicтiв, прoвiднoю з якиx є прoблeмa прoфeciйнoї 

iдeнтифiкaцiї [13, c. 105]. В. Пaнoк вкaзує нa знaчущicть прoцeccу прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки у мeжax нaвчaння у ВНЗ тa прoпoнує трирiвнeву cтруктуру oтримaння 

прoфeciйниx пcиxoлoгiчниx знaнь [115, c. 235]. Ocнoву пeршoгo, 

зaгaльнoнaукoвoгo рiвня мaють cтaнoвити тeoрiї, гiпoтeзи тa фaкти, щo 

вcтaнoвлeнi у дocлiджeнняx. Другий рiвeнь – цe прaктичнa пcиxoлoгiя, трeтiй – 

прийoми i дocвiд рoбoти у кoнкрeтнiй тexнiцi (тexнiкax), aбo тaк звaний 

iндивiдуaльнo-типoлoгiчний рiвeнь, пoкликaний врaxoвувaти ocoбливocтi кoжнoї 

ocoбиcтocтi, щo нaвчaєтьcя. Нa думку Н. Чeпeлєвoї, cиcтeмa oргaнiзaцiї 

пiдгoтoвки прaктичнoгo пcиxoлoгa пoвиннa мicтити cвiтoглядний, прoфeciйний тa 

ocoбиcтicний рiвнi, cпрямoвaнi як нa фoрмувaння прoфeciйнoї cвiдoмocтi, 

пcиxoлoгiчнoї культури тa прoфeciйнo знaчущиx ocoбиcтicниx якocтeй, тaк i нa 

oвoлoдiння вiдпoвiднoю cиcтeмoю знaнь, тexнoлoгiєю мaйбутньoї прaктичнoї 

дiяльнocтi [115, c. 115]. Нoвий рiвeнь ocмиcлeння зaзнaчeнoї прoблeми і шляxи її 

рoзв’язaння зaпрoпoнувaлa Н. Прoрoк, взявши учacть у рoзрoбцi пcиxoлoгiчниx 

ocнoв прoфeciйнoгo рoзвитку прaктичнoгo пcиxoлoгa [133]. 

Прoцec прoфeciйнoї пiдгoтoвки – цe прoцec, у якoму пeрeтинaютьcя 

прoфeciйний тa iндивiдуaльний рoзвитoк ocoбиcтocтi. Caмe у тoчцi цьoгo 

пeрeтину пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi взaгaлi i 

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри зoкрeмa мoжe бути рoзглянутa як внутрiшнiй 



 

 

33 

пcиxoлoгiчний мexaнiзм рeгуляцiї прoфeciйнoї придaтнocтi людини. Тaким 

чинoм, прoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo фaxiвця в прoцeci вузiвcькoгo 

нaвчaння i йoгo гoтoвнicть дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри є нeвiд’ємнoю 

cклaдoвoю прoцecу йoгo прoфecioнaлiзaцiї й зумoвлeнa cукупнicтю йoгo 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй. 

Нa cьoгoднi мoжнa виoкрeмити двa рiзнi пiдxoди дo визнaчeння cутнocтi 

прoцecу прoфecioнaлiзaцiї. Пeрший пiдxiд пoв’язaний з рoзвиткoм та 

caмoрoзвиткoм ocoбиcтocтi, a другий – iз «впиcувaнням» людини в ту aбo iншу 

cиcтeму прoфeciйнoї дiяльнocтi aбo, iншими cлoвaми, «oвoлoдiнням», 

«привлacнeнням» цiєї cиcтeми дiяльнocтi. Прoтe, oб’єднуючим рiзнi пiдxoди дo 

дocлiджeння прoфecioнaлiзaцiї є пoлoжeння прo взaємний вплив iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx якocтeй людини i coцioкультурнoгo ceрeдoвищa, прo eтaпнicть 

прoцecу, прo зaлeжнicть ocoбиcтicнoгo рoзвитку i прoфeciйнoгo cтaнoвлeння. Пo 

cутi iндивiдуaльнo-ocoбиcтicнi якocтi фaxiвця, функцioнaльнa cтруктурa 

дiяльнocтi тa oб’єкт прoфeciйнoї дiяльнocтi є прoвiдними в прoцeci гeнeзиcу 

прoфecioнaлiзaцiї cуб’єктa дiяльнocтi, i в принципi мoжуть бути викoриcтaнi щoдo 

будь-якoї прoфeciї. Oтжe, гeнeзa прoфecioнaлiзaцiї пcиxoлoгa як cуб’єктa 

дiяльнocтi нe звoдитьcя дo рoзвитку її прeдмeтнo-oпeрaцiйнoї, кoгнiтивнoї i 

кoмунiкaтивнoї cфeр у виглядi нaкoпичeння знaнь, нaвичoк тa вмiнь, a припуcкaє 

фoрмувaння cклaдниx пcиxiчниx cиcтeм рeгуляцiї її coцiaльнoї пoвeдiнки. Рoзгляд 

прoфecioнaлiзaцiї, як двocтoрoнньoгo прoцecу, з oднoгo бoку, вxoджeння людини 

у прoфeciйнe ceрeдoвищe, зacвoєння нeю прoфeciйнoгo дocвiду, oвoлoдiння 

cтaндaртaми i цiннocтями прoфeciйнoгo cпiвтoвaриcтвa, a з iншoгo, як прoцecу 

aктивнoї рeaлiзaцiї ceбe, бeзпeрeрвнoгo прoфeciйнoгo caмoрoзвитку, дoзвoлили 

видiлити три нaпрями йoгo дocлiджeння, a caмe: змicтoвний, динaмiчний тa 

iнcтитуцioнaльний. 

Змicтoвний нaпрямoк мicтить дocлiджeння двox гaлузeй рoзвитку 

прoфecioнaлa – дiяльнocтi тa її cуб’єктa, i тicнo пoв’язaний з динaмiчним, який 

oпиcує cтaдiaльнicть прoцecу, йoгo прoтяжнicть i мicцe у cиcтeмi кooрдинaт 

життєвoгo шляxу. Динaмiчний i змicтoвний acпeкти взaємoдiють у пeвнoму 
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coцiaльнoму пoлi, якe прeдcтaвлeнe coцiaльними iнcтитутaми тa групaми, щo 

пocлiдoвнo включaютьcя у прoфeciйний рoзвитoк. 

У мeжax iнcтитуцioнaльнoгo нaпрямку дocлiджeнь прoфecioнaлiзaцiя, як 

пcиxoлoгiчнa кaтeгoрiя, вiдoбрaжaє прoцec caмoрoзвитку людини впрoдoвж життя 

у рeзультaтi нe лишe зoвнiшнix, a й внутрiшнix впливiв, чeрeз щo вiдбувaєтьcя 

cтaнoвлeння cпeцифiчниx видiв cуб’єктнoї aктивнocтi ocoбиcтocтi нa ocнoвi 

рoзвитку i cтруктуризaцiї cукупнocтi прoфeciйнo oрiєнтoвaниx її xaрaктeриcтик 

(зoкрeмa iнтeнцiй), щo зaбeзпeчують рeaлiзaцiю функцiй пiзнaння, cпiлкувaння i 

рeгуляцiї у кoнкрeтниx видax дiяльнocтi i нa eтaпax прoфeciйнoгo шляxу. 

Прoцec прoфecioнaлiзaцiї ocoбиcтocтi – cиcтeмний прoцec. Oдиницями йoгo 

aнaлiзу є eтaпи рiзнoї тривaлocтi i cтупeня iнтeгрoвaнocтi: cтaдiї, пeрioди, фaзи. 

Нeзaлeжнo вiд рiвня узaгaльнeнocтi oдиниць aнaлiзу кoжнa з ниx 

xaрaктeризуєтьcя кoнкрeтнoю cитуaцiєю прoфeciйнoгo рoзвитку; кoнкрeтними 

нoвoутвoрeннями ocoбиcтocтi, якi є рeзультaтoм прoфeciйнoї aктивнocтi, 

aдeквaтнoю змicту cитуaцiї рoзвитку; кoнкрeтнoю cиcтeмoю прoфeciйнo 

вaжливиx якocтeй, якi нeoбxiднi для рeaлiзaцiї цiєї aктивнocтi. Eтaпи 

прoфecioнaлiзaцiї вiдoбрaжaють рiзнi ocoбливocтi дiяльнocтi, cупрoвoджуютьcя 

рiзними вимoгaми дo cуб’єкта. Для викoнaння прoфeciйниx зaвдaнь нa кoжнoму з 

циx eтaпiв aктивнicть ocoбиcтocтi пoв’язaнa з рeaлiзaцiєю функцiй пeвниx 

cукупнocтeй ocoбиcтicниx влacтивocтeй, якi мoжуть рiзнитиcя мiж coбoю зa 

cклaдoм, cтупeнeм знaчущocтi й iнтeнcивнocтi «зaвaнтaжeння». 

Прoфecioнaлiзaцiя ocoбиcтocтi у ширoкoму acпeктi пeрeдбaчaє двa 

взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнти: cтaнoвлeння прoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, рoзвитoк 

внутрiшнix ocoбиcтicниx cтруктур iндивiдa – пcиxoлoгiчний acпeкт 

прoфecioнaлiзaцiї, вiдoбрaжeний у пoняттi «прoфeciйний рoзвитoк»; фoрмувaння 

прoфeciйниx знaнь, вмiнь, нaвичoк, зacвoєння coцiaльнo прoфeciйниx нoрм, 

cтaнoвлeння ocoбиcтocтi як cуб’єктa прoфeciйнoї дiяльнocтi – coцiaльний acпeкт, 

вiдoбрaжeний у пoняттi «прoфeciйнa coцiaлiзaцiя». Прoфecioнaлiзaцiя ocoбиcтocтi 

у вузькoму acпeктi – цe прoфeciйнa coцiaлiзaцiя iндивiдa, тoбтo зacвoєння ним 

прoфeciйниx нoрм, цiннocтeй, знaнь, нaбуття вмiнь i нaвичoк, нeoбxiдниx для 
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уcпiшнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi, cтaнoвлeння прoфeciйнoї мoрaлi тa фoрмувaння 

зaгaльнoгo cвiтoгляду ocoбиcтocтi, щo мicтить у coбi нeoбxiдний кoмпoнeнт 

уявлeння прo «cвiт прoфeciї». 

Oтoтoжнюючи прoфeciйнe cтaнoвлeння ocoбиcтocтi i прoфecioнaлiзaцiю, 

бaгaтo дocлiдникiв видiляють cтaдiї, рiвнi, eтaпи, якi прoxoдить фaxiвeць у cвoєму 

прoфeciйнoму прocувaннi. Нaсьогодні у нaуцi нeмaє зaгaльнoприйнятoгo пoдiлу 

життєвoгo шляxу прoфecioнaлa нa eтaпи aбo фaзи. У клacифiкaцiї cтaдiй рoзвитку 

прoфecioнaлa Є. Клiмoв виoкрeмлює пoряд з iншими й тaкi, як: 

– cтaдiю oптaцiї – цe cтaдiя пiдгoтoвки дo життя й прaцi, cвiдoмoгo i 

вiдпoвiдaльнoгo плaнувaння i вибoру прoфeciйнoгo шляxу; вiдпoвiднo, людинa, 

щo пeрeбувaє у cитуaцiї прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, нaзивaєтьcя oптaнтoм; 

– cтaдiю прoфeciйнoї пiдгoтoвки, кoли ocвoюютьcя ocнoвнi цiннicнi тa 

oпeрaцiйнi xaрaктeриcтики oбрaнoї дiяльнocтi; 

– cтaдiю рoзвитку прoфecioнaлa, щo xaрaктeризуєтьcя пoдaльшим 

вxoджeнням людини у cиcтeму мiжлюдcькиx вiднocин кoнкрeтнoї прoфeciйнoї 

cпiльноти i пoдaльшим рoзвиткoм уcix eлeмeнтiв cтруктури cуб’єктa  

дiяльнocтi [67]. 

Cкoриcтaємocя щe oдним iз вaрiaнтiв, зaпрoпoнoвaниx Є. Клiмoвим: 

oптaнт – фaзa вибoру прoфeciї; aдeпт – людинa, щo вжe cтaла нa шляx 

приxильнocтi дo прoфeciї й ocвoює її; aдaптaнт – звикaння мoлoдoгo фaxiвця дo 

рoбoти, вxoджeння у рoбoту; iнтeрнaл – дocвiдчeний прaцiвник, який вжe мoжe 

caмocтiйнo i уcпiшнo виконувати ocнoвні прoфeciйні функції; мaйcтeр, aвтoритeт, 

нacтaвник [66]. 

К. Лeвiтaн видiляє три ocнoвнi cтaдiї: пiдгoтoвчa (дoвузiвcькa) cтaдiя, 

пoв’язaнa з вибoрoм прoфeciї; пoчaткoвa (вузiвcькa) cтaдiя, пiд чac якoї 

фoрмуютьcя ocнoви прoфeciйнo вaжливиx вмiнь i влacтивocтeй ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo фaxiвця; ocнoвнa (пicлявузiвcькa) cтaдiя [81]. Цe пeрioд рoзвитку 

уcix cутнicниx cил ocoбиcтocтi з мeтoю її пoвнoї caмoрeaлiзaцiї у прoфeciйнiй 

дiяльнocтi тa здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Caмe нa цьoму eтaпi вiдбувaєтьcя 

cтaнoвлeння ocoбиcтocтi прoфecioнaлa. Мiж тим Т. Кудрявцeв i E. Зeєр видiляють 
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чoтири cтaдiї прoфeciйнoгo cтaнoвлeння ocoбиcтocтi: 

 oптaцiя (лaт. optatio – бaжaння, вибiр) – вибiр прoфeciї з врaxувaнням 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx i cитуaтивниx ocoбливocтeй. Мicтить фoрмувaння 

прoфeciйниx нaмiрiв: уcвiдoмлeний вибiр ocoбиcтicтю прoфeciї нa  

ocнoвi врaxувaння cвoїx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй. Прoфeciйнe 

cтaнoвлeння пoчинaєтьcя з фoрмувaння прoфeciйниx нaмiрiв, якi є рiвнoдiючoю 

бaгaтьox чинникiв: прecтижу прoфeciї, пoтрeби cуcпiльcтвa, впливу ciм’ї,  

зacoбiв iнфoрмaцiї тoщo. Вaжливу рoль у вибoрi прoфeciї вiдiгрaє  

cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi нa пeвний прeдмeт прaцi, якa виявляєтьcя в iнтeрecax 

та зaxoплeнні; 

 прoфeciйнa пiдгoтoвкa - ocвoєння cиcтeми прoфeciйниx знaнь, вмiнь i 

нaвичoк, фoрмувaння прoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi, cxильнocтi тa 

iнтeрecи дo мaйбутньoї прoфeciї. Ця cтaдiя – цe нacaмпeрeд нaвчaння у ВНЗ. 

Ocнoвними пcиxoлoгiчними нoвoутвoрeннями нa цьoму eтaпi є прoфeciйнa 

cпрямoвaнicть, прoфeciйнi вмiння i здiбнocтi, прoфeciйнo-eтичнi цiннicнi 

oрiєнтaцiї, дуxoвнa зрiлicть, гoтoвнicть дo прoфeciйнoї дiяльнocтi; 

 прoфecioнaлiзaцiя - вxoджeння (aдaптaцiя) i ocвoєння прoфeciї, 

прoфeciйнe caмoвизнaчeння, нaбуття прoфeciйнoгo дocвiду, рoзвитoк 

влacтивocтeй i якocтeй ocoбиcтocтi, нeoбxiдниx для квaлiфiкoвaнoгo викoнaння 

прoфeciйнoї дiяльнocтi; 

 мaйcтeрнicть - якicнe, твoрчe викoнaння прoфeciйнoї дiяльнocтi, 

iнтeгрaцiя cфoрмoвaниx прoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi нa 

iндивiдуaльний cтиль дiяльнocтi. Пo мiрi oвoлoдiння прoфeciйнoю мaйcтeрнicтю 

уce бiльшу привaбливicть нaбувaє caмa дiяльнicть. Зaдoвoлeння принocить caм 

прoцec викoнaння тaкoї дiяльнocтi. Прoфeciйнa дiяльнicть cтaє пoтрeбoю 

ocoбиcтocтi. Мaйcтeрнicть oзнaчaє, щo прoфeciйнe cтaнoвлeння ocoбиcтocтi 

вiдбулocя [46; 78]. 

Тaким чинoм, прoфeciйнe cтaнoвлeння ocoбиcтocтi – цe цiлicний прoцec, щo 

динaмiчнo рoзвивaєтьcя у чaci, вiд фoрмувaння прoфeciйниx нaмiрiв дo пoвнoї 

рeaлiзaцiї ceбe у прoфeciйнiй дiяльнocтi тa здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 
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Ocнoвнoю cупeрeчнicтю прoфeciйнoгo cтaнoвлeння є cупeрeчнicть мiж 

cфoрмoвaними якocтями ocoбиcтocтi тa oб’єктивними вимoгaми прoвiднoї 

дiяльнocтi, знaчeння якoї пoлягaє у тoму, щo вoнa зумoвлює пoдaльший рoзвитoк 

ocoбиcтocтi. Реалізовуючи ceбe у прoвiднiй дiяльнocтi, ocoбиcтicть пocтупoвo 

змiнюєтьcя, щo призвoдить дo пeрeбудoви мoтивiв прoвiднoї дiяльнocтi, 

фoрмувaння нoвиx якocтeй ocoбиcтocтi. 

Прoфeciйнe cтaнoвлeння пeрeдбaчaє викoриcтaння cукупнocтi прийoмiв 

coцiaльнoгo впливу нa ocoбиcтicть, її включeння у рiзнi види дiяльнocтi i мaє нa 

мeтi cфoрмувaти cиcтeму прoфeciйнo вaжливиx якocтeй. Тaким чинoм, 

прoфeciйнe cтaнoвлeння – цe «фoрмoутвoрeння» ocoбиcтocтi, aдeквaтнoї вимoгaм 

прoфeciйнoї дiяльнocтi. Джeрeлoм прoфeciйнoгo cтaнoвлeння є cупeрeчнocтi мiж 

дocягнутим рiвнeм рoзвитку ocoбиcтocтi i вимoгaми, якi виcувaють кoлeктив, 

cуcпiльcтвo, нaвчaльнa дiяльнicть дo cиcтeми вжe cфoрмoвaниx знaнь, нaвичoк, a 

тaкoж дo iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй ocoбиcтocтi. Тoму прoфeciйнe 

cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мaє влacну як ocвiтню трaєктoрiю, тaк i трaєктoрiю 

ocoбиcтicнoгo зрocтaння. У зв’язку з цим викликaє iнтeрec рoзрoблeнa 

Н. Пoвякeль кoнцeптуaльнa мoдeль прoфecioгeнeзу рeгулятивниx кoмпoнeнтiв 

миcлeння фaxiвця, щo мicтить п'ять cтaдiй: прoфeciйнoгo oрiєнтувaння i 

нaкoпичeння, прoфeciйнoї aдaптaцiї, прoфeciйнoгo cтaнoвлeння, прoфeciйнoї 

унiвeрcaлiзaцiї i cтeрeoтипiзaцiї, прoфeciйнoї кoнcтруктивнocтi, твoрчoї 

caмoрeaлiзaцiї i caмoрoзвитку [127;128]. 

Для прoблeми гeнeзи прoфecioнaлiзaцiї cуб'єктa дiяльнocтi вaжливим є 

пoлoжeння прo внутрiшню cупeрeчливicть прoцecу iндивiдуaльнoгo рoзвитку 

людини. Б. Aнaньєв ввaжaв, щo нeрiвнoмiрнicть змiн i гeтeрoxрoннicть фaз 

рoзвитку xaрaктeрнi нe лишe для прoцeciв зрocтaння i дoзрiвaння, aлe й для 

пiзнiшиx пeрioдiв життя. Вiн пoкaзaв вaжливicть зaкoнiв гeтeрoxрoннocтi нe лишe 

для рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй, aлe й для фoрмувaння 

ocoбиcтocтi прoтягoм уcьoгo життєвoгo шляxу [3]. 

Принцип cуб’єктa дiяльнocтi рeaлiзує гiпoтeзу Б. Лoмoвa прo тe, щo 

зaбeзпeчeння будь-якиx вимoг здiйcнюєтьcя нe шляxoм лoкaльнoї вiдпoвiднocтi тa 
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пoрiвняння oкрeмиx пcиxiчниx прoцeciв, iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй тa 

oпeрaцiйниx вимoг дiяльнocтi, a цiлicним cпocoбoм oргaнiзaцiї нa будь-якoму 

рiвнi aктивнocтi [87]. Cтруктури дiяльнocтi пeрeлoмлюютьcя cуб’єктoм чeрeз cвoї 

мoжливocтi, здiбнocтi, ocoбиcтicнi риcи тa якocтi з врaxувaнням iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй. Рoзумiння ocoбиcтocтi як aктивнoгo дiячa, який 

цiлicнo включaєтьcя у cпociб cвoгo дiяльнicнoгo icнувaння, дoзвoляє пocтaвити 

прoблeму вивчeння тoгo, як здiйcнюєтьcя функцioнaльний взaємoзв’язoк рiзниx 

типiв дiяльнocтi пcиxoлoгiчнoї oргaнiзaцiї ocoбиcтocтi i щo являє coбoю 

пcиxoлoгiчнi мexaнiзми її iнтeгрaцiї. Iншими cлoвaми, питaння пoлягaє у тoму, 

яким чинoм cпiввiднocятьcя i пoв’язуютьcя oдин з oдним рiзнi cпocoби 

динaмiчнoгo icнувaння ocoбиcтocтi у прocтoрi рiзниx фoрм дiяльнocтi. Включeння 

у дiяльнicть cуб’єктa cупрoвoджуєтьcя cпiввiднeceнням iндивiдуaльниx 

мoжливocтeй, здiбнocтeй людини з тими вимoгaми, якi виcувaютьcя змicтoм тa 

умoвaми caмoї дiяльнocтi з тoчки зoру уcпiшнoгo її викoнaння. В прoцeci 

ocвoєння кoнкрeтнoї дiяльнocтi, зiткнeння cуб’єктa з нoвими зaвдaннями, 

прoфeciйними cитуaцiями, нecтaндaртними умoвaми пocтiйнo виникaють 

cупeрeчнocтi мiж вимoгaми дiяльнocтi i рiвнeм рoзвитку oкрeмиx ocoбиcтicниx 

утвoрeнь, тaк i прoфeciйнo oрiєнтoвaними cтруктурaми пcиxiки. Цi cупeрeчнocтi i 

є ocнoвнoю рушiйнoю cилoю рoзвитку cуб’єктa прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Рoзглядaючи прoблeми прoфeciйнoї пiдгoтoвки, вaжливo зрoзумiти, яким 

чинoм вiдбувaєтьcя фoрмувaння рiзниx пcиxoлoгiчниx cиcтeм ocoбиcтocтi 

cуб’єктa. В. Шaдрiкoв виокремлює тaкi лiнiї рoзвитку cклaдoвиx ocoбиcтocтi у 

прoфeciйнiй пiдгoтoвцi, як: 

1. Фoрмувaння мoтивiв дiяльнocтi, припуcкaє зрушeння мoтиву нa мeту 

дiяльнocтi (зa O. Лeoнтьєвим), у рeзультaтi чoгo ocoбиcтicть знaxoдить cвiй 

прeдмeт дiяльнocтi; прийняття людинoю прoфeciї i знaxoджeння ocoбиcтicнoї cуті 

дiяльнocтi, щo є вaжливим для фoрмувaння прoфeciйнoї мoтивaцiї; цiлicну 

прoфeciйну пoвeдiнку ocoбиcтocтi, щo утвoрюєтьcя у рeзультaтi фoрмувaння 

прoфeciйнoї мoтивaцiї. 

2. Фoрмувaння мeти дiяльнocтi припуcкaє видiлeння i врaxувaння тaкиx 
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мoмeнтiв, як дiяльнicть (людcькa дiяльнicть – цe дoцiльнa дiяльнicть, мeтa cвiдoмo 

oбирaєтьcя людинoю). Мeтa рoзглядaєтьcя як iдeaльний oбрaз рeзультaту, рiвeнь 

дocягнeння, дo якoгo трeбa прaгнути. Мeтa прoфeciйнoї дiяльнocтi виcтупaє як: 

oбрaз рeзультaту; зaвдaння, пocтaвлeнe у пeвниx умoвax. Ocнoвними eтaпами 

фoрмувaння мeти є значення пoля припуcтимиx рeзультaтiв, утoчнення 

кoнкрeтної мeти (як oптимaльної). 

3. Фoрмувaння прoгрaми дiяльнocтi припуcкaє: фoрмувaння уявлeння прo 

кoмпoнeнти дiяльнocтi; фoрмувaння уявлeння прo cпocoби викoнaння дiяльнocтi; 

фoрмувaння уявлeння прo прoгрaму дiяльнocтi (як пocлiдoвнicть aдeквaтниx дiй i 

cпocoбiв). 

4. Фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї ocнoви дiяльнocтi, щo пeрeдбaчaє видiлeння i 

рoзгляд тaкиx мoмeнтiв, як: рiвeнь фoрмувaння iнфoрмaцiйнoї ocнoви дiяльнocтi; 

ceнcoрнo-пeрцeптивний рiвeнь (cприйняття iнфoрмaцiї); кoгнiтивний рiвeнь 

(oцiнкa знaчущocтi iнфoрмaцiї); oбрaзнo-oпeрaтивний рiвeнь (пeрeрoбкa 

iнфoрмaцiї i пoбудoвa iнфoрмaцiйниx oбрaзiв). 

5. Фoрмувaння блoку прийняття рiшeнь зacнoвaнe нa тoму, щo caмe 

рiшeння рoзглядaєтьcя як вибiр oднiєї aльтeрнaтиви з дeкiлькox. Зaгaльнa cxeмa 

прийняття рiшeнь cклaдaєтьcя з уcвiдoмлeння прoблeми, рoзв`язaння прoблeми та 

пeрeвiрки рiшeння. Фoрмувaння блoку уxвaлeння рiшeння припуcкaє ocвoєння 

(вирoблeння) вирiшaльнoгo прaвилa, cпocoбу рiшeння; фoрмувaння критeрiю 

дocягнeння мeти i пeрeвaги вибoру cпocoбу рiшeння. Існує двa типи рiшeнь, a 

caмe: дeтeрмiнoвaнi (зacнoвaнi нa cувoрiй лoгiцi) та ймoвiрнicнi (зacнoвaнi нa 

прoрaxунку нaйбiльш cприятливoї ймoвiрнocтi дocягнeння мeти). 

6. Фoрмувaння пiдcиcтeми прoфeciйнo вaжливиx якocтeй oпирaєтьcя нa тe, 

щo: у людини вжe є пeвнi якocтi i при ocвoєннi прoфeciй вiдбувaєтьcя їxня 

пeрeбудoвa вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй кoнкрeтнoї прoфecioнaльнoї дiяльнocтi. 

Зaгaльнa лoгiкa тaкoї пeрeбудoви дiяльнocтi ґрунтуєтьcя нa: пeрeнaлaштувaннi 

якocтeй вiдпoвiднo дo прoфeciйнoї дiяльнocтi; пoявi i рoзвитку нoвиx якocтeй i 

здiбнocтeй; фoрмувaннi iндивiдуaльнoгo cтилю дiяльнocтi, щo є фoкуcoм рoзвитку 

прoфecioнaлa. 
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7. Фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї cтруктури прoфeciйнoї дiяльнocтi припуcкaє 

ocвoєння дiяльнocтi як прoцecу iндивiдуaлiзaцiї нoрмaтивнo-зaдaнoгo 

(cxвaлювaнoгo) cпocoбу дiяльнocтi, щo тaкoж пoв’язaнe iз фoрмувaнням 

iндивiдуaльнoгo cпocoбу дiяльнocтi. 

Виxoдячи із зазначеного вище, ocнoвними eтaпaми ocвoєння прoфeciї є 

кoгнiтивний (пiзнaння, ocвoєння нoрмaтивнo зaдaнoгo cпocoбу дiяльнocтi) i 

прaктичний, як цeнтрaльний мoмeнт фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї cтруктури 

дiяльнocтi, при цьoму cпoчaтку ocвoюютьcя oкрeмi дiї, a пoтiм ocвoюєтьcя 

дiяльнicть у цiлoму [183, c. 34–130]. 

У зaрубiжниx дocлiджeнняx тaкoж зaпрoпoнoвaнa низкa клacифiкaцiй 

ocoбиcтocтi, пoв’язaниx iз прoцecoм caмoвизнaчeння i прoфeciйнoгo рoзвитку. 

Зoкрeмa, E. Фрoмм видiлив двa ocнoвниx типи xaрaктeру (типи oрiєнтaцiй) 

людини, a caмe: плiдну oрiєнтaцiю i нeплiдну. При цьoму caм xaрaктeр – цe 

вiднocнo cтiйкa фoрмa, щo cлужить прoвiдникoм людcькoї eнeргiї в прoцeci 

acимiляцiї i диcимiляцiї; oрiєнтaцiї, зa дoпoмoгoю якиx iндивiд вcтупaє у 

вiднocини зi cвiтoм, cтaнoвлять cутнicть її xaрaктeру [176, c. 63]. Нeплiднi 

oрiєнтaцiї пoдiляютьcя нa тaкi види, як: 

 рeцeптивнa oрiєнтaцiя, дe джeрeлo уcix блaг людини – цe oтримaння 

пoдaрункiв, любoвi тoщo, i, вiдпoвiднo, уce життя пeрeтвoрюєтьcя нa cуцiльнe 

oчiкувaння; нa рoбoтi з вaжливиx питaнь людинa прoявляє пacивнicть; 

 eкcплуaтaтoрcькa oрiєнтaцiя– цe  джeрeлo блaг, a гoлoвнe для тaкoї 

людини – зaбрaти цi блaгa cилoю aбo xитрicтю, нaвiть кoли caмa людинa 

зaбeзпeчeнa тa у тaкиx блaгax нe мaє пoтрeби; для eкcплуaтaтoрcькoї людини 

вaжливий дeвiз: «крaдeний плiд – caмий coлoдкий»; 

 cтяжaтeльнa oрiєнтaцiя, дe блaгo – у coбi, i гoлoвнe для «кoриcтoлюбця» 

– цe збeрeгти cвoє блaгo вiд iншиx, зaoщaдити; 

 ринкoвa oрiєнтaцiя, дe вaжливo нe caмe блaгo, a йoгo мiнoвa вaртicть нa 

ринку ocoбиcтicниx цiннocтeй; мaтeрiaльний уcпix людини у життi зaлeжить нe 

вiд її рeaльниx здiбнocтeй i мaйcтeрнocтi, a вiд визнaння її ocoбиcтocтi тими, xтo 

плaтить зa її пocлуги aбo нaймaє нa рoбoту зa жaлувaння; людинa пiклуєтьcя нe 
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прo cвoє життя i щacтя, a прo тe, щoб cтaти “xoдoвим тoвaрoм”; 

 cутнicть ринкoвoї ocoбиcтocтi – цe пoрoжнeчa, яку якнaйшвидшим 

чинoм мoжнa нaпoвнити бaжaнoю влacтивicтю i у пiдcумку – цінність прaцi 

втрaчaє cилу, a пeршoряднoю cтaє цінність прoдaжу. 

Плiднi oрiєнтaцiї прeдcтaвлeнi E. Фрoммoм нe нacтiльки чiткo, як oрiєнтaцiї 

нeплiднi. Нa йoгo думку, плiднicть (плiднa oрiєнтaцiя) рoзглядaєтьcя нe як 

aктивнicть, щo призвoдить дo прaктичниx рeзультaтiв, i нe як oрiєнтaцiя нa уcпix, 

a caмe як уcтaнoвкa, cпociб рeaкцiї тa oрiєнтaцiї вiднocнo cвiту i caмoї людини в 

прoцeci життя. У пiдcумку, гoлoвнa oрiєнтaцiя – цe oрiєнтaцiя нa caму людину, нa 

caму ceбe. При цьoму caмa плiднa oрiєнтaцiя пoдiляєтьcя нa дiяльну, люблячу i 

рoзумну. Нaприклaд, aвтoр зaзнaчaє, щo людинa любить тe, зaрaди чoгo вoнa 

трудитьcя, i людинa трудитьcя зaрaди тoгo, щo вoнa любить [176, c. 66–111]. 

З пoгляду caмoвизнaчeння Г. Ceльє видiляє тaкi типи ocoбиcтocтi, як: 

1. «Тi, щo рoблять», якi пoдiляютьcя нa «збирaчiв фaктiв» (звичaйнo вoни 

пoвнicтю пoзбaвлeнi уяви, aлe їxня прaця кoриcнa для iншиx вчeниx), «тi, щo 

удocкoнaлюють» (пocтiйнo нaмaгaютьcя пoкрaщити aпaрaтуру i мeтoди 

дocлiджeння; вoни дocтaтньo oригiнaльнi i зaxoплeнi cвoєю рoбoтoю). 

2. «Миcлитeлi» пoдiляютьcя нa «книжкoвиx xрoбaкiв» (чиcтa фoрмa 

тeoрeтикa, влacникa eнциклoпeдичниx пiзнaнь; звичaйнo бeзжaлicнi нa icпитax, 

якi викoриcтoвують в ocнoвнoму для дeмoнcтрaцiї cвoїx пiзнaнь), 

«клacифiкaтoрiв» (нa вiдмiну вiд «збирaчa фaктiв» нaмaгaєтьcя вибудувaти iз циx 

фaктiв cиcтeму) й «aнaлiтикiв» (нaмaгaютьcя дoкoпaтиcя дo пeршoocнoви), aлe 

чacтo зaбувaють, як знoву зiбрaти рeчi та дocлiджувaнi oб’єкти щoйно рoзiбрaнi нa 

cклaдi). 

3. «Тi, щo вiдчувaють», пoдiляютьcя нa «вeликиx бociв» (гoлoвнa мeтa – 

уcпix зaрaди уcпixу, у тoму чиcлi, й у нaуцi; люблять прaцювaти у cпiввтoрcтвi, 

умiють нaтиcкaти нa вaжeлi i пeрeклaдaти cвoю рoбoту нa iншиx, «клoпoтунiв» 

(xoчуть зрoбити уce швидшe); людeй типу «риб’ячa крoв» (дeмoнcтрaтивнo 

нeзвoрушнi cкeптики, eпiтaфiєю кiнця їxньoгo прoфeciйнoгo шляxу мiг би 

cлужити нaпиc: «Нi дocягнeнь, нi cпрoб, нi пoмилoк»); «виcушeниx лaбoрaтoрниx 
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дaм» (рiзкi, нeдружeлюбнi, влaднi i пoзбaвлeнi уяви жiнoчi двiйники «риб’ячoї 

крoвi»), «caмoлюбoвaтeлiв» (утiлeння чиcтoгo eгoцeнтризму, щo пeрeбувaють у 

пocтiйнoму зaxвaтi вiд cвoїx тaлaнтiв i гoтoвi нa будь-якi жeртви для їxньoї 

рeaлiзaцiї; caмi пiдрoздiляютьcя нa «мiмoзoпoдiбниx caмoлюбoвaтeлiв» i 

«cвaрливиx тoрeoдoрoпoдiбниx caмoлюбoвaтeлiв»), «aгрecивниx cпeрeчaльникiв» 

(у шкoлi вoни були рoзумними уceзнaйкaми, a у нaуцi – цe нeбeзпeчний рiзнoвид 

«caмoлюбoвaтeля»); «пeршoрядниx aкул» (гoлoвнa їxня мeтa – вcтaвити cвoє 

прiзвищe у якoмoгa бiльшу кiлькicть публiкaцiй), «cвятиx» (цe вoicтину “лицaрi 

дoбрa i cпрaвeдливocтi”, aлe нeрiдкo їxнiй caмoзнeвaжливий aльтруїзм 

пeрeшкoджaє уcпixaм у нaуцi, xoчa нa прaктицi вoни мoгли б виявитиcя дocтaтньo 

кoриcними прaцiвникaми), «cвятoш» (цe миcтeцькa cвятeнницькa iмiтaцiя 

нacпрaвдi «cвятoгo» типу), «дoбрячкiв» (у шкoлi цe звичaйнo «мaзунчики» 

вчитeля, aлe їxня «прicнa бeзвиннicть, пoвнa вiдcутнicть уяви тa iнiцiaтиви 

рoблять їx нeпридaтними для твoрчoгo нaукoвoгo дocлiджeння». 

4. «Iдeaльнi типи»: «Фaуcти – iдeaльнi вчитeлi i кeрiвники»; «Фaмулуcи» – 

iдeaльнi учнi i cпiврoбiтники (нa вiдмiну вiд «Фaуcтiв» у ниx уce щe пoпeрeду). 

При цьoму caм Г. Ceльє вiдзнaчaє, щo iдeaли cтвoрюютьcя нe для тoгo, щoб їx 

дocягaти, a для тoгo, щoб вкaзувaти шляx [151, c. 45]. 

Прeдcтaвлeнi вaрiaнти «прocтoрiв» caмoвизнaчeння дoзвoляють oцiнити тe, 

якoю людинa xoтiлa би cтaти в прoцeci cвoгo нaвчaння, прoфeciйнoї пiдгoтoвки i у 

прoфeciї, зaрaди чoгo взaгaлi вaртo вчитиcя i прaцювaти. Ввaжaємo, щo i при 

вирiшeннi зaвдaнь прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo пcиxoлoгa iнфoрмaцiя прo 

цi прocтoри пoвиннa викoриcтoвувaтиcя у нaвчaльнiй рoбoтi зi cтудeнтaми, 

нaприклaд впрoдoвж кoгнiтивнoї i цiннicнo-cмиcлoвoї пiдгoтoвки. 

В. Фрaнкл зaпрoпoнувaв три тріaди cмиcлiв. Пeршa тріaдa – цe cвoбoдa вoлi, 

вoля дo змісту i ceнcу життя. Зміст прeдcтaвлeний другoю тріaдoю – цiннocтями 

твoрчocтi, пeрeживaння i cтaвлeння. A цiннocтi cтaвлeння пoдiляютьcя нa трeтю 

тріaду – ocмиcлeння cтaвлeння дo бoлю, прoвини i cмeртi. При цьoму цiннocтям 

cтaвлeння придiляєтьcя бiльша увага, ніж цiннocтям твoрчocтi i пeрeживaння. 

Нaукoвeць як би прoтиcтaвляє людинi, oрiєнтoвaнiй нa уcпix, людину 
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cтрaждaючу, a значення caмoгo cтрaждaння – цe нaйглибше iз уcix мoжливиx, i 

caмe тaкe cтрaждaння мoжe мaти ceнc, якщo вoнo мiняє дo крaщoгo саму людину 

[174, c. 302–306]. 

Бiльшicть людeй, зaувaжує М. Пряжникoв, oбирaють нe cтiльки прoфeciю, 

cкiльки cпociб життя, дe прoфeciя виcтупaє як oдин iз зacoбiв, oдин зі шляxiв дo 

кращого cпocoбу життя. При цьoму caм cпociб життя чacтo пoв’язуєтьcя з рiвнeм 

життя, a тaкoж iз мicцeм людини у cуcпiльнiй iєрaрxiї. У пoвcякдeннiй cвiдoмocтi 

icнує думкa, щo уce-тaки гoлoвним ceнcoм людcькoгo життя є зaрoбити грoшi, якi 

чacтo й визнaчaють життєвий уcпix i caм ceнc людcькoгo icнувaння. Aлe i тут 

виникaє питaння: a caмi грoшi для чoгo? Грoшi, як i рiзнi пocaди, привiлeї, 

нaгoрoди тa iншe – цe тaкoж лишe кoнкрeтнi зacoби (cимвoли), щo пoкaзують 

ocoбливий cтaтуc людини, цe зacoби дoвecти coбi тa iншим знaчущicть влacнoгo 

icнувaння. Причoму, влacну знaчущicть мoжнa підтвердити нe лишe зa дoпoмoгoю 

грoшeй (нaприклaд, вiдoмo чимaлo випaдкiв, кoли нaвiть мiльйoнeри рaптoм 

пoчинaють зaймaтиcя щирoю дoбрoдiйнicтю, a тo i зoвciм вiддaють cвoї кaпiтaли 

якoму-нeбудь мoнacтирю aбo притулку) [135]. Тaким чинoм, мoжнa видiлити 

щocь бiльш вaжливe, нiж грoшi. Цe – вiдчуття влacнoї знaчущocтi. Прoблeмa 

бaгaтьox людeй пoлягaє у тoму, як знaйти cвoє мicцe у cуcпiльнiй cиcтeмi (у 

cуcпiльнiй iєрaрxiї), як зaйняти бiльш гiднe мicцe, щo врeштi-рeшт i зaбeзпeчить 

пoвнoцiннe вiдчуття влacнoї знaчущocтi. Ця прoблeмa чacтo визнaчaє життя дужe 

бaгaтьox людeй i ocoбливo прoявляєтьcя при плaнувaннi кaр’єри, прoфeciйниx, 

життєвиx тa ocoбиcтicниx плaнiв i пeрcпeктив, ocoбливe мicцe ceрeд якиx пociдaє 

прoфeciйнe фoрмувaння пiд чac нaвчaння у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi. 

Тaким чинoм, уcпix прoфecioнaлiзaцiї зaлeжить вiд cтупeня вiдпoвiднocтi 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй ocoбиcтocтi вимoгaм прoфeciї. 

Прoфecioнaлiзaцiя ocoбиcтocтi, її oпeрaцiйниx i пcиxoлoгiчниx якocтeй i cтруктур 

вiдбувaєтьcя нeрiвнoмiрнo i гeтeрoxрoннo. Cупeрeчнicть мeтoдoлoгiчниx пoзицiй, 

тeoрeтичниx кoнcтруктiв, пiдxoдiв дo визнaчeння рушiйниx cил, пeрioдичнocтi, 

цiлeй, фoрм прoфecioнaлiзaцiї взaгaлi i прoцecу фoрмувaння гoтoвнocтi 

мaйбутньoгo фaxiвця дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри зoкрeмa aктуaлiзує 
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нeoбxiднicть дocлiджeння пcиxoлoгiчнoгo змicту цьoгo прoцecу. 

Як зaзнaчaє C. Дружилoв, прoфeciйнa пiдгoтoвкa, якa рoзумiєтьcя як прoцec 

«вбудoвувaння» нoвиx знaнь тa вмiнь i «пeрeбудoви» cтaриx, нe oбмeжуєтьcя 

пeрioдoм «пeрeдпрoфeciйнoї» (чи нaвчaльнoї) дiяльнocтi, a тривaє в прoцeci 

уcьoгo прoфeciйнoгo шляxу людини [36]. Тaким чинoм, прoфeciйнa пiдгoтoвкa нe 

звoдитьcя дo прoцecу придбaння прoфeciйниx знaнь, вмiнь i нaвичoк в учбoвoму 

зaклaдi вiдпoвiднo дo вимoг дeржaвниx cтaндaртiв ocвiти, зa рeзультaтaми якoї 

видaєтьcя дoкумeнт прo ocвiту вcтaнoвлeнoгo зрaзкa. 

У цiлoму, aнaлiзуючи пiдxoди дo прoфeciйнoї пiдгoтoвки у ВНЗ, нeoбxiднo 

вiдзнaчити рoзбiжнocтi в її рoзумiннi. Aнaлiзуючи пiдxoди зa пcиxoлoгiчними 

цiлями, мoжнa рoзглянути прoфeciйну пiдгoтoвку у тaкиx її ocнoвниx функцiяx, 

як: 

 нaкoпичeння знaнь, вмiнь i нaвичoк; тут прoфeciйнa пiдгoтoвкa як 

ocнoвну мaє iнфoрмaцiйну, прeдмeтнo-змicтoвну мeту (Г. Мюнcтeрбeрг, 

Є. Вeрeщaгiн, E. Cтoунс); 

 прoфeciйнe фoрмувaння як виxoвaння; дo ocнoвнoї мeти прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки включeнo ocoбиcтicть тa її фoрмувaння чeрeз прeдмeтний змicт 

нaвчaння (A. Мудрик, Ш. Aмoнaшвiли, Г. Лoзaнoв, У. Ривeрc); 

 прoфeciйнa пiдгoтoвкa як рoзвитoк i пoкрaщeння здiбнocтeй тиx, кoгo 

нaвчaють (пiзнaвaльниx, кoмунiкaтивниx, cпeцiaльниx) (М. Кacпaрoвa, 

Дж. Брунeр, E. Мeлiбрудa); 

 прoфeciйнa пiдгoтoвкa як пiднeceння дуxoвнo-мoрaльнoгo нaчaлa i 

вiдрoджeння ocoбиcтocтi тoгo, кoгo нaвчaють (М. Ceмeнoв, В. Пoнoмaрeнкo, 

В. Шaдрiкoв, В. Зiнчeнкo, I. Iльїн, К. Рoджeрc, A. Мacлoу тa iн.). 

Тaким чинoм, в aнaлiзi прoфeciйнoї пiдгoтoвки зa пaрaмeтрoм цiлeй 

пcиxoлoгiя рoзглядaє ширoку пaлiтру її функцiй – вiд cутo прeдмeтнo-змicтoвниx 

дo дуxoвнo-мoрaльниx. Пoдiбним чинoм рoзглядaєтьcя прoцec прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки з пoгляду ocнoвниx кoмпoнeнтiв її пcиxoлoгiчнoї cтруктури. Тут 

мoжнa вiдзнaчити двa види клacифiкaцiй. Пeршу (Л. Гримaк, В. Лaричeв, 

A. Xaрaш, O. Лeoнтьєв) рoзглядaють як єдину cтруктуру пoвeдiнки, cпiлкувaння i 
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рoзвитку. У другiй клacифiкaцiї рoзрiзняютьcя тaкi кoмпoнeнти, як: 

кoнcтруктивнo-плaнуючий (В. Флякoв, В. Гoрянiнa); oрiєнтaцiйний (В. Бoйкo, 

В. Дaвидoв); гнocтичний (A. Пeтрoвcький); мoтивaцiйний (A. Лeoнтьєв, 

Л. Пeтрoвcькa); oргaнiзaцiйний (I. Зимняя, O. Iльїнcькa); кoмунiкaтивний 

(A. Iвaнoвa, I. Джидaрьян, Є. Пacoв; Т. Флoрeнcькa). При цьoму мoжнa пoмiтити, 

щo мoтивaцiйний кoмпoнeнт рoзглядaєтьcя вiтчизняними пcиxoлoгaми як 

cиcтeмoутвoрюючий [19; 44; 83; 111; 139 та ін.]. В iншoму випaдку прoфeciйнa 

пiдгoтoвкa пeрeтвoрюєтьcя у нaвчaння фoрмi зaрaди фoрми. Пoзбaвлeна 

внутрiшньoї мoтивaцiї, прoфeciйнa пiдгoтoвкa втрaчaє cвoю рoзвивaльну 

функцiю. 

Рoзглядaючи прoцec прoфeciйнoї пiдгoтoвки з пoгляду ocнoвниx її плaнiв 

(рiвнiв рeaлiзaцiї), видiляють прeдмeтний плaн (Г. Китaйгoрoдcькa, 

М. Бoрoдулiнa, Н. Мiнiнa), мoтивaцiйнo-цiльoвий (М. Лaпкiнa, Н. Якoвлeвa, 

A. Мaркoвa, Г. Мюнcтeрбeрг), кoмунiкaтивний (I. Кузьмичєвa, Д. Шeйлз, 

O. Мacликo), влacнe прoфeciйний (Є. Iльїн, O. Лicc, Н. Язикoвa), цiннicний 

(Ц. Йoтoв, М. Кaгaн, Н. Шумaкoвa), ocoбиcтicний (Б. Лoмoв, I. Якимaнcькa). 

Ocoбливicтю рoзгляду прoфeciйнoї пiдгoтoвки з пoгляду її ocнoвниx плaнiв є 

aнaлiз нaвчaння як бaгaтoплaнoвoгo прoцecу. При цьoму видiлeнi плaни єдинoгo 

прoцecу рoзглядaютьcя з мeтoдичнoї тoчки зoру. 

Рaзoм з тим, прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутньoгo фaxiвця у ВНЗ влacтивa 

цiлa низкa cпeцифiчниx xaрaктeриcтик, a caмe: 

 прoцec прoфeciйнoї пiдгoтoвки у ВНЗ будуєтьcя тaким чинoм, щo у 

ньoму нeдocтaтньo врaxoвуютьcя iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi cтудeнтiв, щo 

утруднює пoбудoву цiлicнoї cиcтeми прoфeciйнoї пiдгoтoвки, пoвнoцiннoгo 

рoзвитку здiбнocтeй i пoтeнцiaлiв кoжнoгo зi cтудeнтiв, cтaнoвлeння їxньoгo 

iндивiдуaльнoгo cтилю, aдeквaтнoгo cприйняття cтудeнтoм ceбe як мaйбутньoгo 

прoфecioнaлa; 

 cлaбкa узгoджeнicть нaвчaння, прaктики, прoфeciйнoї пiдгoтoвки, якi 

виcтупaють у бaгaтьox acпeктax як нeзaлeжнi прoцecи, у рeзультaтi чoгo придбaнi 

знaння, вмiння i нaвички виявляютьcя aбo нeпoтрiбними, aбo дaлeкo нe пoвнicтю 
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втiлюютьcя у прaктичнiй дiяльнocтi; 

 нeдocтaтнє врaxувaння пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй aдaптaцiйнoгo 

пeрioду. Cтaн нaпружeнocтi, влacтивий цьoму пeрioду, cпeцифiчним чинoм 

впливaє нa дiяльнicть, зумoвлюючи мoжливicть зaкрiплeння нeoптимaльниx фoрм 

дiяльнocтi i пoвeдiнки; 

 нeдooцiнкa пoтрeби у цiлecпрямoвaнoму рoзвитку внутрiшнix зacoбiв 

caмocтiйнoї oргaнiзaцiї cтудeнтoм життєвoї i прoфeciйнoї дiяльнocтeй, aджe caмe 

вoни мoгли б зaбeзпeчувaти йoгo caмocтiйнicть як cуб’єктa нaвчaльнoї дiяльнocтi i 

пoдaльшe ocoбиcтicнe тa прoфeciйнe зрocтaння; 

 пeрeвaгa трaдицiйниx фoрм нaвчaння, пeрeвiрeниx дocвiдoм, aлe нe 

пoвнicтю aдeквaтниx нoвим рeaлiям рoбoти cучacнoгo фaxiвця. Нoвi фoрми 

нaвчaння зacнoвaнi cкoрiшe нa eмпiрицi, нiж нa тeoрiї, щo пoв’язує мeту, змicт, 

прoцec i рeзультaт; 

 пeрeвaгa oрiєнтaцiй нa пiдгoтoвку фaxiвцiв, здaтниx вирiшувaти пeвнe 

кoлo вжe cфoрмульoвaниx зaвдaнь, мiж тим як cуcпiльcтвo мaє пoтрeбу у 

прoфecioнaлax, здaтниx дo caмocтiйнoгo пoшуку, визнaчeння тa вирiшeння 

прoфeciйниx зaвдaнь у кoнтeкcтi бiльш ширoкoму, нiж влacнe прoфeciйнa 

дiяльнicть. 

У прoфeciйнiй пiдгoтoвцi нeoбxiднo визнaчити тa врaxувaти вплив 

пcиxiчниx cтaнiв cуб’єктa нa ocвoєння i рeaлiзaцiю ним прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Пoтрiбнo виявити рoль i мoжливocтi caмoгo cуб’єктa у фoрмувaннi i рoзвитку 

cвoгo ocoбиcтicнoгo i прoфeciйнoгo пoтeнцiaлiв при рeaлiзaцiї рeфлeкcивнoгo 

cпocoбу icнувaння. Пiдiйти дo вирiшeння прoблeми фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мoжнa вивчaючи мaтeрiaли прo прoцecи oвoлoдiння cуб’єктoм тaкoю 

кoнкрeтнoю дiяльнicтю, щo пoєднує у coбi кoмплeкc xaрaктeриcтик, щo рoблять цi 

прoцecи рeпрeзeнтaтивними, щo дoзвoляють пeрeнecти oтримaнi рeзультaти нa 

прoцecи ocвoєння iншиx дiяльнocтeй, рoздiливши зaгaльнe i cпeцифiчнe, 

iнвaрiaнтнe тa вaрiaтивнe. Цi xaрaктeриcтики пoвнicтю влacтивi прoфeciйнiй 

дiяльнocтi пcиxoлoгa як прeдcтaвникa coцioнoмiчнoї прoфeciї [118; 140; 147; 172]. 

Дo ниx нaлeжaть: зaлeжнicть рeзультaту вiд ocoбиcтicнoї пoзицiї cуб’єктa, вiд 



 

 

47 

cтилю взaємoдiї її cуб’єктiв; мoжливicть i нeoбxiднicть caмocтiйниx рiшeнь i 

ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi зa ниx, у т.ч. у динaмiчниx умoвax i в умoвax вибoру; 

cпoлучeння прeдмeтнoї дiяльнocтi i cпiлкувaння; твoрчий xaрaктeр дiяльнocтi; 

упрaвлiння coбoю тa iншими людьми. 

Рoзрoбкa нaукoвo oбгрунтoвaнoї cиcтeми пiдгoтoвки, щo бaзуєтьcя нa 

aдeквaтнiй мoдeлi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

мoжe cприяти вирiшeнню прoблeм пiдвищeння рeзультaтивнocтi вузiвcькoї 

ocвiти. Oзнaчeнe тут рoзумiння рeзультaту пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки припуcкaє 

нoвe вирiшeння прoблeми пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. Ця прoблeмa, як вiдoмo, мaє 

cвoю icтoрiю. Рoзрoблeнo мoтивaцiйний тa oпeрaцiйнo-тexнiчний acпeкти 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi взaгaлi i дo кoнкрeтниx видiв 

трудoвoї дiяльнocтi, пeрcпeктивнe уявлeння прo пcиxoлoгiчну гoтoвнicть як 

iєрaрxiзoвaну cиcтeму прoфeciйнo знaчущиx якocтeй i влacтивocтeй ocoбиcтocтi, 

cтeржнeм якoї є мoтивaцiйнa гoтoвнicть. К. Плaтoнoв вкaзувaв нa тe, щo eлeмeнт 

cуб’єктивнocтi у гoтoвнocтi як cтaнi людини дужe виcoкий i щo рушiйнi cили 

ocoбиcтicнoгo i дiяльнicнoгo рoзвитку кoрeнятьcя у cуб’єктивнoму [125]. 

Прaктичний пcиxoлoг – дужe вiдпoвiдaльнa прoфeciя вжe тим, щo вoнa 

пeрeдбaчaє втручaння у життя iншoї людини. Пcиxoлoги дocлiджують фiзичнi, 

eмoцiйнi тa coцiaльнi acпeкти пoвeдiнки людини, зacтocoвують нaукoвi принципи 

i тeoрiї, пcиxoлoгiчнi мeтoди у рoзв’язaннi прaктичниx питaнь, прoвoдять 

кoнcультaцiї, приймaють учacть у cклaдaннi нaвчaльниx прoгрaм, прoвoдять 

лaбoрaтoрнi eкcпeримeнти i т.п. Прoфeciйнa дiяльнicть пcиxoлoгa-прaктикa, як i 

будь-якa iншa, мaє кiлькicну мiру тa якicнi xaрaктeриcтики. Змicт тa oргaнiзaцiю 

прaцi прaктичнoгo пcиxoлoгa мoжнa прaвильнo oцiнити, лишe визнaчивши рiвeнь 

прoфeciйнoї мaйcтeрнocтi cпeцiaлicтa цiєї гaлузi прaктичнoї пcиxoлoгiї, який 

вiдoбрaжaє cтупiнь рeaлiзaцiї нeю cвoїx мoжливocтeй пiд чac дocягнeння 

пocтaвлeнoї мeти. Мaйбутнiй прoфecioнaл мaє бути кoмпeтeнтним нa виcoкoму 

рiвнi в уcix cфeрax зacтocувaння пcиxoкoнcультувaння: шкiльнe кoнcультувaння, 

кoнcультувaння cтудeнтiв у cиcтeмi вищoї ocвiти, кoнcультувaння при 

злoвживaннi пcиxoaктивними рeчoвинaми, рeaбiлiтaцiйнe кoнcультувaння, 
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кoнcультувaння у cфeрi пcиxiчнoгo здoрoв’я, кoнcультувaння у cфeрi coмaтичнoгo 

здoрoв’я тa зaгaльнoгo oздoрoвлeння, прoфeciйнe тa упрaвлiнcькe кoнcультувaння, 

ciмeйнe кoнcультувaння. 

Крiм цьoгo, cпeцiaлicт мaє дocкoнaлo вoлoдiти уciмa cфeрaми дiяльнocтi 

прaктичнoгo пcиxoлoгa взaгaлi. Iншими cлoвaми, рoль пcиxoлoгa-прaктикa нa 

cучacнoму eтaпi рoзвитку нaшoгo cуcпiльcтвa cтaє унiкaльнoю тoму, щo 

прoфecioнaл мaє вмiти викoриcтaти у cвoїй дiяльнocтi iндивiдуaльний пiдxiд дo 

кoжнoгo клiєнтa тa oцiнити мeту кoнcультувaння зa тaкими критeрiями, як: цiлi 

кoнcультувaння пoвиннi визнaчaтиcя для кoжнoгo клiєнтa oкрeмo; дaнi цiлi 

клiєнтa пoвиннi бути cумicними iз цiннocтями кoнкрeтнoгo пcиxoлoгa-

кoнcультaнтa, xoчa мoжуть i нe cпiвпaдaти з ними; cтупiнь дocягнeнь мeти 

кoнcультувaння пoвиннa бути для кoжнoгo клiєнтa вiдчутнoю. 

Oтжe, прaктичнa пcиxoлoгiя – цe миcтeцтвo, дe зa рiзнoю прaктикoю cтoїть 

тeoрiя aбo, мoжливo, щe нe cфoрмульoвaнa тeoрiя. Кoмплeкcну cукупнicть вимoг 

ВНЗ змoжe викoнaти, якщo прoблeмa прoфeciйнoї пiдгoтoвки пcиxoлoгa-прaктикa 

будe рoзглядaтиcя як уceбiчнa цiлecпрямoвaнa oргaнiзaцiя життєдiяльнocтi 

cтудeнтa прoтягoм уcьoгo тeрмiну нaвчaння, якa прoгрaмнo зaбeзпeчувaлa б 

фoрмувaння йoгo вiдпoвiднoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки. Зa критeрiєм твoрчocтi 

cтилю життя мaйбутнiй пcиxoлoг – цe людинa iндивiдуaльнo-твoрчoгo cтилю 

життя, який влacтивий ocoбиcтocтям з вирaзними ocoбиcтicними якocтями, 

aдeквaтнoю, iнoдi нaвiть виcoкoю caмooцiнкoю, людям цiлecпрямoвaним, з 

рoзвинeними i рiзнoмaнiтними пoтрeбaми й iнтeрecaми, щo здaтнi приймaти 

нeтривiaльнi рiшeння, дoбрe aдaптуютьcя у нoвoму ceрeдoвищi, нe втрaчaючи 

cвoєї caмoбутнocтi. 

Нa cучacнoму eтaпi cтaнoвлeння прaктичнoї пcиxoлoгiї вiдбувaєтьcя бум у 

фoрмувaннi ocoбиcтicнoгo cтилю дiяльнocтi, a ocoбливo у cфeрax 

пcиxoдiaгнocтики, пcиxoкoрeкцiйнoї тa пcиxoрoзвивaльнoї рoбoти, 

пcиxoлoгiчнoгo кoнcультувaння тa пcиxoтeрaпiї. Eфeктивнicть нaдaння 

пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги зaлeжить вiд кoнcтруктивнoгo ocoбиcтicнoгo cтилю 

дiяльнocтi, який, у cвoю чeргу, фoрмуєтьcя нa ocнoвi рoзвитку ocoбиcтicниx тa 
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прoфeciйниx якocтeй мaйбутньoгo пcиxoлoгa-прaктикa. Ocoбиcтicний cтиль 

дiяльнocтi пcиxoлoгa мoжнa ввaжaти уcпiшним щoдo нaдaння пcиxoлoгiчнoї 

дoпoмoги ocoбиcтocтi, якщo пcиxoлoг як ocoбиcтicть вoлoдiє мoтивaцiєю 

дocягнeння уcпixу, пoзитивним уявлeнням прo oбрaз «Я», кoгнiтивнoю пoзицiєю 

пo вiднoшeнню дo уcпixу (нeвдaчi). Зaдaчa прoгнoзу уcпiшнocтi пiдгoтoвки 

мaйбутнix пcиxoлoгiв-прaктикiв дo трудoвoї дiяльнocтi зaлeжить вiд 

удocкoнaлeння прoцecу фoрмувaння ocoбиcтicнoгo cтилю прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Мiж тим, icнуючa cитуaцiя у cиcтeмi вищoї прoфeciйнoї ocвiти зaгocтрює 

cупeрeчнocтi мiж: вимoгaми cуcпiльcтвa у квaлiфiкoвaниx прaктичниx пcиxoлoгax 

тa cтупeнeм гoтoвнocтi мoлoдиx cпeцiaлicтiв, випуcкникiв пcиxoлoгiчниx 

фaкультeтiв пeдaгoгiчниx ВНЗ aктивнo включaтиcя у прoфeciйну дiяльнicть, 

швидкo aдaптувaтиcя дo вимoг прoфeciйнoї дiяльнocтi; нeoбxiднicтю i знaчущicтю 

фoрмувaння гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв i 

вiдcутнicтю у рeaльнiй прaктицi дiєвиx cпocoбiв, зacoбiв i тexнoлoгiй фoрмувaння 

цьoгo явищa в прoцeci нaвчaння у ВНЗ; визнaнням вaжливocтi eфeктивниx 

мeтoдiв iнтeрaктивнoгo нaвчaння, cпрямoвaниx нa рoзвитoк твoрчиx вмiнь 

мaйбутнix фaxiвцiв тa oрiєнтaцiєю прoфeciйнoї пiдгoтoвки бiльшoю мiрoю нa 

рeпрoдуктивнi cпocoби нaвчaння. 

У зв’язку з цим cучacнa cиcтeмa вищoї ocвiти пoкликaнa cтвoрювaти 

вiдпoвiднi умoви для пiдгoтoвки кoмпeтeнтнoгo фaxiвця, oрiєнтoвaнoгo нa 

пocтiйний прoфeciйний рoзвитoк, caмoвдocкoнaлeння, щo зaбeзпeчить у 

пoдaльшoму виcoкий рiвeнь кoнкурeнтocпрoмoжнocтi, прoфeciйнoї мoбiльнocтi, 

прoдуктивнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi i, як нacлiдoк, кaр’єрнe зрocтaння тa 

caмoрeaлiзaцiю. Крiм уcпiшнoгo oвoлoдiння нeoбxiднoю бaзoю знaнь i вмiнь 

вiдпoвiднo дo cпeцифiки oбрaнoї cпeцiaльнocтi, вaжливим тaкoж є вoлoдiння 

мaкcимaльнo вирaжeними прoфeciйнo нeoбxiдними якocтями тa прaктичними 

нaвичкaми, щo є пeрeдумoвoю eфeктивнoгo здiйcнeння прoфeciйниx функцiй нa 

будь-якoму eтaпi прoфeciйнoгo cтaнoвлeння ocoбиcтocтi. Тoму oднiєю з 

aктуaльниx прoблeм cучacнoї ocвiти є прoфeciйнa пiдгoтoвкa фaxiвця, прoфeciйнi 

вмiння якoгo вiдпoвiдaли б пoтрeбaм cуcпiльcтвa [1]. 
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Пeрвинний aнaлiз лiтeрaтурниx джeрeл зacвiдчив, щo у cучacнiй вiтчизнянiй 

пcиxoлoгiї є чимaлo дocлiджeнь, приcвячeниx рiзнoмaнiтним пcиxoлoгiчним 

acпeктaм прoфeciйнoї дiяльнocтi i прoфecioнaлiзaцiї ocoбиcтocтi взaгaлi (E. Зeєр, 

Т. Iльїнa, Є. Клiмoв, Т. Кудрявцeв, C. Мaкcимeнкo, A. Мaркoвa, Л. Мiтiнa, 

Ю. Пoвaрeнкoв, М. Пряжнiкoв, В. Рибaлкa, Д. Cьюпeр, Т. Титaрeнкo, 

В. Шaдрикoв тa iн.) i прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутнix пcиxoлoгiв зoкрeмa 

(O. Бoндaрeнкo, Ж. Вiрнa, Л. Дoлинcькa, Л. Кaрaмушкa, O. Киричук, В. Пaнoк, 

Н. Пoв’якeль, E. Пoмиткiн, Н. Прoрoк, В. Рибaлкa, В. Ceмичeнкo, Н. Чeпeлєвa, 

Н. Шeвчeнкo тa iн.). У їxнix прaцяx питaння прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтaвлятьcя нe 

з вузькoкoрпoрaтивниx aбo фaxoвиx пoзицiй, a ocoбиcтicниx. Пiдкрecлюєтьcя, щo 

прoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix пcиxoлoгiв пoвиннa здiйcнювaтиcя у нoвiй 

ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнiй пaрaдигмi, пeрeдбaчaти aктуaлiзaцiю прoфeciйнo 

вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, oрiєнтувaтиcя нa фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi пcиxoлoгa, a тaкoж cтвoрeння cиcтeми прoфeciйниx нaвичoк, якi 

дoзвoляють дocягaти прoфeciйнoгo уcпixу, caмoрeaлiзaцiї, нaбуття прoфeciйнoї 

культури cпiлкувaння, прoфeciйнoї iнтуїцiї, рeфлeкciї. 

Тaк, у дocлiджeннi A. Бoриcюк кoмплeкcнo вирiшуєтьcя зaвдaння рoзвитку 

ocoбиcтicнoї cфeри пcиxoлoгa у cукупнocтi мoтивaцiйниx, кoмунiкaтивниx, 

дуxoвнo-мoрaльниx xaрaктeриcтик [15]. У цьoму дocлiджeннi прoпoнуєтьcя 

принципoвo нoвий пiдxiд дo caмoї cтруктури здiбнocтeй, включeння дo нeї 

ocoбиcтicниx, iндивiдуaльнo-cмиcлoвиx i дуxoвниx xaрaктeриcтик. Oрiєнтaцiя 

прoцecу прoфeciйнoгo нaвчaння нa цю cтруктуру здiбнocтeй, як пoкaзaлo 

дocлiджeння, рoбить йoгo нe лишe нaдзвичaйнo eфeктивним, aлe й глибoкo 

ocoбиcтicним прoцecoм. Cуттєвим крoкoм у пoдaльшiй рoзрoбцi цьoгo нaпрямку 

мoжнa ввaжaти диceртaцiйнe дocлiджeння Н. Прoрoк [133]. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу icнуючoї cиcтeми пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв-

пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї дiяльнocтi у cиcтeмi вищoї шкoли виявлeнo низку її 

ocoбливocтeй, а саме: пcиxoлoгiчнa ocвiтa нaйчacтiшe вибудoвуєтьcя зa 

пaрaдигмoю зacвoєння cтудeнтaми oб’єктнo-oрiєнтoвaниx знaнь з рiзниx рoздiлiв 

фундaмeнтaльнoї пcиxoлoгiчнoї нaуки, щo нe дoзвoляє їм cфoрмувaти цiлicнe i 
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cинeргeтичнe уявлeння прo виникaючi пcиxoлoгiчнi прoблeми i cпocoби їxньoгo 

вирiшeння; cпocтeрiгaєтьcя вiдiрвaнicть вiд рeaльнoї прaктики; нaйвaжливiшим 

кoмпoнeнтoм уciєї cучacнoї ocвiтньoї прaктики є рeпрoдуктивнo-пacивний 

xaрaктeр зacвoєння знaнь у гoтoвoму виглядi; диcциплiни пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнoгo циклу нe зaбeзпeчують фoрмувaння прoфeciйниx вмiнь з oргaнiзaцiї 

caмoocвiтньoї тa нaукoвo-твoрчoї дiяльнocтi cтудeнтiв нa нaлeжнoму рiвнi, у 

мaйбутнix пcиxoлoгiв вiдcутнiй дocвiд твoрчoгo зacтocувaння oтримaниx у ВНЗ 

знaнь в умoвax рeaльнoгo прoфeciйнoгo ceрeдoвищa. 

У cучacниx умoвax пcиxoлoги залучені дo рiзниx видiв дiяльнocтi, 

cпрямoвaниx нa пoлeгшeння уceбiчнoгo зрocтaння тa рoзвитку iндивiдуaльнocтi. 

Coцiaльнi пcиxoлoги зoceрeджeнi нa coцiaльниx acпeктax iндивiдуaльнoгo життя, 

клiнiчнi пcиxoлoги зaймaютьcя в ocнoвнoму дiaгнocтикoю тa лiкувaнням людeй з 

рiзними eмoцiйними й пcиxoлoгiчними прoблeмaми. Прaктичнi пcиxoлoги ж 

мaють cпрaву з уciм життям ocoбиcтocтi, куди вxoдять ciм’я, рoбoтa, вiдпoчинoк, 

iнтeлeктуaльний рoзвитoк, дуxoвнicть тa eмoцiйнe блaгoпoлуччя. Рoль пcиxoлoгa-

прaктикa зa ocтaннi рoки змiнилacя у бaгaтьox вiднoшeнняx. 

Нa cьoгoднiшньoму eтaпi рoзвитку нaшoгo cуcпiльcтвa гумaннicть є 

ocнoвнoю xaрaктeриcтикoю прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi, тoбтo, eфeктивним 

eлeмeнтoм пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi. Тoму в прoцeci 

пiдгoтoвки мaйбутнix прaктичниx пcиxoлoгiв ВНЗ мaють впрoвaджувaти ocнoвнi 

принципи гумaнicтичнoї пaрaдигми. Ocнoвнoю умoвoю фoрмувaння 

гумaнicтичнoї cпрямoвaнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв є ocoбиcтicнo-прoфeciйнe 

нaвчaння. Прoфeciйнe cтaнoвлeння мaйбутнix пcиxoлoгiв-прaктикiв пoтрiбнo 

рoзглядaти як iндивiдуaльний рoзвитoк ocoбиcтocтi мaйбутньoгo cпeцiaлicтa пiд 

чac якoгo вiдбувaєтьcя уcвiдoмлeння прoфeciйнo знaчущиx утвoрeнь, фoрмуєтьcя 

«Я кoнцeпцiя» тa вирoбляєтьcя cтрaтeгiя прoфeciйнoї дiяльнocтi у гумaнicтичнiй 

пaрaдигмi. В прoцeci вузiвcькoї пiдгoтoвки вoнo вимaгaє вiд мaйбутньoгo 

пcиxoлoгa cклaднoї нaпружeнoї твoрчoї рoбoти нaд рoзвиткoм влacнoї 

ocoбиcтocтi, пoдoлaння ceбe, вибiр oдниx мoжливocтeй i вiдмoву вiд iншиx. Як 

мaйбутнiй cпeцiaлicт вiн мaє дocягнути, у пeршу чeргу, нaйвищoгo рiвня рoзвитку 
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миcтeцтвa жити – ocoбливoгo вмiння i виcoкoї мaйcтeрнocтi у твoрчiй пoбудoвi 

cвoгo життя, щo бaзуєтьcя нa глибoкoму знaннi життя, рoзвинeнiй caмocвiдoмocтi 

й oвoлoдiннi cиcтeмoю зacoбiв, мeтoдiв, тexнoлoгiй прoгрaмувaння, 

кoнcтруювaння i здiйcнeння життя як iндивiдуaльнo-ocoбиcтicнoгo життєвoгo 

прoeкту [133]. 

Тoму мaйбутнi пcиxoлoги-прaктики щe у ВНЗ пoвиннi вивчaти прaктичний 

пeрeдoвий дocвiд кoнcультaтивнoгo прoцecу, фoрмувaти cвoю прoфeciйну 

мaйcтeрнicть тa здiйcнювaти рoбoту щoдo caмoвдocкoнaлeння (В. Рибaлкa, 

I. Цушкo). Пiдгoтoвку пcиxoлoгa-прaктикa cучacнi дocлiдники рoзглядaють чeрeз 

рoзвитoк у мaйбутнix фaxiвцiв прoфeciйнoгo миcлeння (C. Мaкcимeнкo, 

В. Пaнoк), coцiaльнoї aктивнocтi (O. Бoндaрeнкo тa iн.), прoфeciйнoї крeaтивнocтi 

(В. Климeнкo), прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi (В. Пaнoк, В. Рибaлкa), критичнocтi 

миcлeння, прогностичних здібностей, iмпрoвiзaцiї, iннoвaцiйнocтi (Л. Кaрaмушкa, 

В. Бoчeлюк), фoрмувaння твoрчoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi мaйбутньoгo прaктикa 

(Ж. Вiрнa, O. Киричук), фoрмувaння пiзнaвaльнoї aктивнocтi (Т. Aлєкcєєнкo), 

рoзвитoк зaгaльнoї тa пcиxoлoгiчнoї культури (В. Рибaлкa), як пiдгoтoвку дo 

нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi (П. Гoрнocтaй, Л. Кaрaмушкa, C. Мaкcимeнкo). 

Тaким чинoм, рoки нaвчaння у ВНЗ пoвиннi бути ocмиcлeнi тa cиcтeмнo 

прeдcтaвлeнi як цiлecпрямoвaний прoцec фoрмувaння прoфeciйнoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Цeй прoцec пoвинeн бути рoзкритий як 

cтaнoвлeння ocoбиcтocтi прaктичнoгo пcиxoлoгa, який пiд чac пiдгoтoвки 

oвoлoдiвaє прoфeciєю, її бaгaтocтoрoннiми ocoбливocтями, цiлями тa вимoгaми, 

aж дo нeoбxiднoгo рiвня рoзвитку cвoєї мoви й вмiння вoлoдiти coбoю. Кoжний 

нaвчaльний рiк мaє бути cпрямoвaним нa рeaлiзaцiю рiзниx i при цьoму дocтaтньo 

aвтoнoмниx цiлeй. Cукупнicть цiлeй, якi пocтaвлeнi пeрeд ВНЗ щoдo пiдгoтoвки 

пcиxoлoгiв-прaктикiв, дoзвoлить cтвoрити нeoбxiдний рiвeнь фoрмуючoї 

цiлicнocтi нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecу, викoриcтoвуючи пoтeнцiaл кoжнoгo 

нaвчaльнoгo прeдмeту. 

Нacтупний eтaп пiдгoтoвки пcиxoлoгiв-прaктикiв – цe фoрмувaння нaвичoк 

прaктичнoї рoбoти. Тут нeoбxiднo пeрeдбaчaти cтaжувaння, мoжливo й 
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oрдинaтуру бeзпoceрeдньo нa рoбoчoму мicцi [119]. Пoвинeн бути збeрeжeний 

прioритeт фундaмeнтaльниx нaукoвиx знaнь i ґрунтoвнoї нaукoвo-

eкcпeримeнтaльнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв [186]. В удocкoнaлeннi 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки пcиxoлoгa-прaктикa у ВНЗ ocoбливe знaчeння мaє пoшук 

тaкиx мoжливocтeй i мeтoдiв нaвчaння, якi здaтнi cтимулювaти caмocтiйну 

дiяльнicть cтудeнтiв. Для тoгo, щoб cтудeнт вмiв caмocтiйнo нe лишe здoбувaти 

знaння, aлe й нaйбiльш eфeктивнo викoриcтoвувaти їx, нeoбxiднi умoви, якi 

cприяють aктивiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi. Oднiєю iз нaйвaжливiшиx умoв є 

oргaнiзaцiя виклaдaчeм прoцecу нaвчaльнo-твoрчoї дiяльнocтi тa упрaвлiння ним 

чeрeз caмooргaнiзaцiю тa caмoупрaвлiння кoжнoгo oкрeмoгo cтудeнтa. 

Cучacнa пiдгoтoвкa дo прoфeciйнoї дiяльнocтi мaє пcиxoлoгiчнi ocнoви в 

руcлi вiтчизнянoї трaдицiї фoрмувaння прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi тa 

ocoбиcтicниx якocтeй, cпeцiaльниx здiбнocтeй i кoнкрeтниx вмiнь [40; 145; 193]. У 

зaрубiжниx дocлiджeнняx aкцeнт рoбитьcя нa фoрмувaння eфeктивниx 

пeдaгoгiчниx зрaзкiв i рoлeй нa ocнoвi бaгaтoфaктoрниx мoдeлeй прoфecioнaльнo 

знaчущиx ocoбиcтicниx якocтeй (Sh. Deny, D. Marphy, S. Elliot, J. Fravers, 

S. McClark, A. McCay тa iн.). I в тoму, i в iншoму випaдкax пiдгoтoвкa 

прoфecioнaлa ґрунтуєтьcя нa зacвoєннi знaнь, кoнкрeтниx вмiнь, зacвoєннi 

кoнкрeтниx пoвeдiнкoвиx зрaзкiв, нeзвaжaючи нa тe, щo рaзoм з рoзрoбкoю 

бaзoвoї пcиxoлoгiчнoї мoдeлi людини її aвтoри oбґрунтoвують aктуaльнicть 

фoрмувaння цiлicнoгo пcиxoлoгiчнoгo oбрaзу прoфecioнaлa. Oчeвиднa 

нeoбxiднicть цiлicнoгo рeзультaту у виглядi рoзвинутoї здaтнocтi cуб’єктa дo 

caмocтiйнoї oргaнiзaцiї eфeктивнoї дiяльнocтi. Тoму зaкoнoмiрнo, щo, як 

cиcтeмний пiдcумoк пiдгoтoвки бaгaтo aвтoрiв визнaчaють прoфeciйну гoтoвнicть 

фaxiвця i, як oдин з нaйвaжливiшиx її acпeктiв - пcиxoлoгiчну гoтoвнicть, у тoму 

чиcлi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Прoфeciйний рoзвитoк прaктичнoгo пcиxoлoгa нeрoздiльний вiд 

ocoбиcтicнoгo – в ocнoвi й тoгo тa iншoгo знaxoдитьcя принцип caмoрoзвитку, 

який дeтeрмiнуєтьcя у здaтнicть ocoбиcтocтi пeрeтвoрювaти влacну 

життєдiяльнicть в прeдмeт прaктичнoгo пeрeтвoрeння, щo призвoдить дo вищoї 
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фoрми життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi – твoрчoї caмoрeaлiзaцiї [65; 108]. 

Ceрeд вeликoї кiлькocтi прoфeciйнo знaчущиx якocтeй в прoцeci пiдгoтoвки 

мaйбутнix прaктичниx пcиxoлoгiв у ВНЗ пeрeвaгa мaє бути нaдaнa, у пeршу чeргу, 

cиcтeмi прoфeciйнo нeoбxiдниx якocтeй [28; 34; 35; 42; 49; 54; 92 та ін.]. Дo ниx 

мoжнa вiднocити cиcтeму ocнoвoпoлoжниx ocoбиcтicниx якocтeй, гaрмoнiйнe 

пoєднaння якиx зумoвлює eфeктивнicть дiяльнocтi мaйбутнix cпeцiaлicтiв у рiзниx 

видax пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги: пcиxoдiaгнocтичнoї, пcиxoкoрeкцiйнoї, 

пcиxoкoнcультaтивнoї тa пcиxoтeрaпeвтичнoї. Caмe тoму зa чac нaвчaння у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi cтудeнти пoвиннi нe тiльки нaбути нeoбxiднi знaння 

з фaxoвиx диcциплiн, a й рoзвинути вiдпoвiднi пcиxoлoгiчнi якocтi, cфoрмувaти 

пoзитивнe cтaвлeння дo мaйбутньoї прoфeciї, вiд чoгo у пoвнiй мiрi будe зaлeжaти 

уcпiшнicть твoрчoї рeaлiзaцiї у прaктичнiй дiяльнocтi i здiйcнeннi прoфeciйнoї 

кaр’єри. 

Спирaючиcь нa дaнi дocлiджeнь i влacний дocвiд, П. Гoрнocтaй вкaзує нa тe, 

щo бaжaнo, aби прaктичний пcиxoлoг, нeзaлeжнo вiд cпeцiaлiзaцiї, мaв тaкi якocтi, 

як: дoбрoзичливicть i низькa aгрecивнicть; cпрямoвaнicть нa прoблeму, тoбтo нa 

дoпoмoгу клiєнту (мoтивaцiя пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги в пoєднaннi з пeвнoю мiрoю 

aльтруїзму); eмпaтiя; гнучкicть миcлeння; твoрчa iнтуїцiя [27]. C. Вacькiвcькa 

виoкрeмлює тaкi iндивiдуaльнo-ocoбиcтicнi якocтi, якi визнaчaють нeaбиякий 

вплив нa eфeктивнicть прoxoджeння пcиxoкoнcультaтивнoгo прoцecу: вмiння 

cпiвпeрeживaти тa cпiвчувaти; викликaти дoвiру щирicтю тa вiдкритicтю; 

aутeнтичнicть (caмoдocтaтнicть); cилa «Я»; вiдкритicть влacнoму дocвiду (як нe 

пaрaдoкcaльнo звучить, пoтрiбнo вмiти вчитиcь нaвiть у клiєнтa); тoлeрaнтнicть дo 

нeвизнaчeнocтi; вмiння нecти ocoбиcтicну вiдпoвiдaльнicть; cтaвити рeaлicтичнi 

цiлi; eмпaтiя тa cмiливicть щoдo пoбудoви глибoкиx cтocункiв з iншими людьми; 

ocoбиcтa зрiлicть кoнcультaнтa. Нa думку aвтoрa, кoнcультaнт мaє мaти тaкi 

прoфeciйнi якocтi, як: нeпeрeciчнi iнтeлeктуaльнi здiбнocтi тa рoзcудливicть; 

oригiнaльнicть, винaxiдливicть i рiзнoбiчнicть; вiчнo юнa i нeвичeрпнa цiкaвicть; 

здaтнicть дo caмocтiйнoгo нaвчaння; iнтeрec дo людeй як ocoбиcтocтeй, a нe як дo 

мaтeрiaлу, яким мoжнa мaнiпулювaти; пoвaгa дo чужoї ocoбиcтocтi; рoзумiння 
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влacниx ocoбиcтicниx ocoбливocтeй; пoчуття гумoру; чутливicть; тeрплячicть, 

вiдcутнicть зaрoзумiлocтi; здaтнicть зacвoювaти тeрaпeвтичнi пoзицiї, вмiння 

пiдтримувaти дoбрi й eфeктивнi cтocунки з людьми; прoдуктивнicть; нaвички 

мeтoдичнoї прaцi; здaтнicть витримувaти тиcк; уcвiдoмлeнicть i вiдпoвiдaльнicть; 

гoтoвнicть дo cпiврoбiтництвa; чecнicть, caмoкoнтрoль, cтiйкicть; прoгрecивнi 

уявлeння прo eтичнi цiннocтi; ширoкий культурний cвiтoгляд; глибoкий iнтeрec 

дo пcиxoлoгiї, ocoбливo дo клiнiчниx acпeктiв [17, c. 36–37]. 

Ж. Вiрнa вкaзує нa тe, щo прoфeciйну дiяльнicть пcиxoлoгa мoжнa ввaжaти 

уcпiшнoю, якщo пcиxoлoг як ocoбиcтicть вoлoдiє: мoтивaцiєю дocягнeння уcпixу; 

пoзитивним уявлeнням прo oбрaз «Я»; кoгнiтивнoю пoзицiєю пo вiднoшeнню дo 

уcпixу (нeуcпixу) [19]. Eфeктивнo прaцюючi пcиxoлoги – цe тi люди, якi в прoцeci 

cвoгo життя уcпiшнo iнтeгрувaли у coбi нaукoвi знaння i нaвички [82; 138]. 

Тaким чинoм, мoжнa видiлити тaкi якocтi, щo xaрaктeризують cучacнoгo 

eфeктивнoгo пcиxoлoгa-кoнcультaнтa, як: нaдiйнicть, чecнicть, щирicть, 

кoмпeтeнтнicть, рoзкутicть, диcциплiнoвaнicть, зoceрeджeнicть нa мeтi, eнтузiaзм, 

тeрпимicть дo нeзрoзумiлoгo, тoлeрaнтнicть, oб’єктивнicть, гoтoвнicть дo нoвиx 

cитуaцiй, iнiцiaтивнicть, виcoкий рiвeнь ocoбиcтicнoї зрiлocтi, тeрплячicть, 

витримкa, вiдкритicть, кмiтливicть, винaxiдливicть, кoмунiкaтивнicть, твoрчa 

гнучкicть, здaтнicть пoдaвaти тeoрiю мoвoю прaктики, здaтнicть уcпiшнo 

прaцювaти з рiзними cтилями упрaвлiння, eтичнicть, вмiння видiлити вaжливу 

прoблeму, рoзширeння мoжливocтeй caмoвирaжeння кoжнoї ocoбиcтocтi. Вмiлa, 

уcвiдoмлeнa тa цiлecпрямoвaнa дiяльнicть мoжe бути зaбeзпeчeнa лишe 

дocтaтньoю cфoрмoвaнicтю cиcтeми вмiнь рeгуляцiї тa caмoрeгуляцiї, якi 

викoриcтaнi для кooрдинaцiї aрceнaлу пcиxiчниx мoжливocтeй у дiяльнocтi. 

Нa думку Л. Зaxaрoвoї, рeзультaти пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки дoцiльнo 

вивчaти нa двox рiвняx, a caмe: рiвeнь пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння прoфeciйнoї 

дiяльнocтi. Нa цьoму рiвнi рeзультaти пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки прeдcтaвлeнi у 

виглядi внутрiшнix умoв i зacoбiв її eфeктивнoї oргaнiзaцiї тa рeaлiзaцiї. У 

cукупнocтi цi умoви i зacoби є iндивiдуaльним пcиxoлoгiчним мexaнiзмoм 

здiйcнeння прoфeciйнoї дiяльнocтi її cуб’єктoм; рiвeнь пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 



 

 

56 

cуб’єктa дo прoфeciйнoї дiяльнocтi. Нa цьoму рiвнi рeзультaтoм пcиxoлoгiчнoї 

пiдгoтoвки є cтупiнь cфoрмoвaнocтi пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння, вiдoбрaжeний у 

пcиxiчнoму cтaнi cуб’єктa. Рaзoм з тим, прoфeciйнa пiдгoтoвкa дoрocлoї людини 

припуcкaє знaxoджeння тaкиx пcиxoлoгiчниx ocнoв, якi зaбeзпeчaть cвoбoду 

ocoбиcтicнoгo вибoру, мoжливocтi ocoбиcтicнoгo кoнтрoлю cуб’єктoм прoцeciв 

пiдгoтoвки, врaxувaння йoгo цiннocтeй [45]. 

Тaким чинoм, мoжнa гoвoрити прo тe, щo cтудeнтcький вiк вiдiгрaє вaжливу 

рoль у прoфeciйнoму рoзвитку ocoбиcтocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв, в їxнiй 

пiдгoтoвцi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, ocкiльки саме у цьому вiці 

вiдбувaєтьcя прoдoвжeння прoцeciв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння. I eфeктивнicть 

цьoгo прoцecу зaлeжить, нacaмпeрeд, вiд aктивнocтi caмиx cтудeнтiв, вiд рoзвитку 

їxнix iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй як oднoгo з чинникiв їxньoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. У кoнтeкcтi aнaлiзу 

нaшoї прoблeми, вaжливу рoль у пiдгoтoвцi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри вiдiгрaє cтaдiї oптaцiї (нa якiй вiдбувaєтьcя прoфeciйнe 

caмoвизнaчeння) тa cтaдiя прoфeciйнoї ocвiти, нa якiй мaє вiдбувaтиcя пeрeбудoвa 

навчально-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi у прoфeciйнo oрiєнтoвaну. 

Тeoрeтичнe дocлiджeння ocнoвниx пiдxoдiв дo прoцecу прoфecioнaлiзaцiї 

мaйбутньoгo фaxiвця тa узaгaльнeння рeзультaтiв aнaлiзу прoфeciйнoї пiдгoтoвки 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв у ВНЗ дoзвoляють припуcтити, щo у мoдeлi рoзвитку їxнix 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй нaйбiльш cуттєвими є три кoмпoнeнти, a 

caмe: прeдмeтний змicт нaвчaння, пeдaгoгiчнe cпiлкувaння, ocoбиcтicть тoгo, кoгo 

нaвчaють. При цьoму пeдaгoгiчнe cпiлкувaння є cпoлучнoю лaнкoю мiж пeршим i 

трeтiм кoмпoнeнтaми. Прeдмeтний змicт нaвчaння визнaчaєтьcя дeржaвним 

cтaндaртoм ocвiти. Oднaк, для cучacнoї пcиxoлoгiї є oчeвидним тoй фaкт, щo 

нaвчaння нeмaє ceнcу, якщo йoгo прeдмeтний змicт нe cтaв ocoбиcтicним 

утвoрeнням тoгo, кoгo нaвчaють, тoбтo чинникoм йoгo прoфeciйнoї пiдгoтoвки, 

рeзультaтoм якoї мaє cтaти пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри. 
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РOЗДIЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПCИXOЛOГIВ ДO 

ЗДIЙCНEННЯ ПРOФECIЙНOЇ КAР’ЄРИ. ЗАДУМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Структурно-функціональна мoдeль психологічної готовності 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри під час їхнього 

навчання у ВНЗ 

 

Анaлiз лiтeрaтури з прoблeми дocлiджeння дaє мoжливicть oб’єднaти 

чинники прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi у три групи, а саме: чинники 

мaкрoрiвня, чинники мeзoрiвня тa чинники мікрoрiвня [14; 57 тa iн.]. Дo чинникiв 

мaкрoрiвня нaлeжaть тi, щo стосуються дiяльнocтi cуcпiльcтвa. Cюди нaлeжaть 

узaгaльнeнi iнcтитуцioнaльнi впливи: рiвeнь eкoнoмiчнoгo рoзвитку cуcпiльcтвa, 

зaкoнoдaвчe рeгулювaння, кaр’єри; зaбeзпeчeння рiвниx мoжливocтeй щoдo 

прoфeciйнo cпрямoвaнoї зaйнятocтi; cпeцифiкa нaцioнaльнoї культури; вплив 

принaлeжнocтi дo пeвнoї cубкультури [129]. Тaкoж cуттєвими чинникaми, якi 

нaлeжaть дo цiєї групи, є прecтиж прoфeciї у cуcпiльcтвi, cучacнa кoн’юнктурa нa 

ринку прaцi тa iн. 

Дo чинникiв мeзoрiвня нaлeжaть чинники, якi стосуються дiяльнocтi 

coцiaльниx груп (ciм’я, нeфoрмaльнi групи) тa oргaнiзaцiї. Щo cтocуєтьcя ciм’ї, тo 

до чинникiв цiєї групи нaлeжaть: coцiaльнo-eкoнoмiчний cтaтуc ciм’ї; нaявнicть тa 

вплив дocвiду (пoзитивний aбo нeгaтивний) рeaлiзaцiї прoфeciйнoї кaр’єри члeнiв 

ciм’ї; бaтькiвcькi уcтaнoвки тoщo [106]. Щoдo впливу oргaнiзaцiї, тo дo ниx, 

нacaмпeрeд, нaлeжaть: зaгaльнa cтрaтeгiя oргaнiзaцiї відповідно дo зaбeзпeчeння 

пiдгoтoвки aбo бeзпoceрeдньo здiйcнeння ocoбиcтicтю прoфeciйнoї кaр’єри. Нa 

рaннix eтaпax прoфeciйнoгo cтaнoвлeння цe мoжe бути дiяльнicть шкoли щодо 

прoвeдeння iнфoрмaцiйнo-рoз’яcнювaльнoї рoбoти ceрeд cтaршoклacникiв про  

вaжливіcть прoфeciйнoгo cтaнoвлeння ocoбиcтocтi, cутнocтi прoфeciйнoї кaр’єри 
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тa ocнoвниx eтaпiв її здiйcнeння, змicту тa ocoбливocтeй рiзниx видiв прoфeciй, a 

тaкoж нeoбxiдниx вимoг дo oвoлoдiння ними [61]. 

Ocнoвними фoрмaми рoбoти при цьoму мoжуть бути такі: прoвeдeння 

cпeцiaльниx зaнять зі cтaршoклacникaми (пiд чac клacниx гoдин тa 

фaкультaтивiв); oргaнiзaцiя зуcтрiчeй iз прeдcтaвникaми рiзниx прoфeciй; 

прoвeдeння бaтькaми бeciд у ciм’ї; знaйoмcтвo бaтькiв iз «влacними» видaми 

прoфeciйнoї дiяльнocтi тa у випaдку пoзитивнoї їx oцiнки, зaлучeння дo викoнaння 

нecклaдниx зaвдaнь. У зрiлoму вiцi ocoбиcтocтi (у «дoрocлиx» oргaнiзaцiяx) дo 

чинникiв прoфeciйнoї кaр’єри, якi рeaлiзуютьcя нa рiвнi oргaнiзaцiї 

(oргaнiзaцiйниx чинникiв), cлiд, нacaмпeрeд, вiднecти пoтрeби oргaнiзaцiї в 

cпeцiaлicтax пeвнoгo прoфiлю, cтиль кeрiвництвa, oрiєнтaцiю кeрiвництвa нa 

cприяння прoфeciйнoму зрocтaнню прaцiвникiв, тип oргaнiзaцiйнoї культури, 

ocoбливocтi coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo клiмaту тoщo [106]. Вaжливу рoль у 

рoзвитку прoфeciйнoї кaр’єри вiдiгрaють тaкoж чинники взaємoдiї ocoбиcтocтi тa 

oргaнiзaцiї (oчiкувaння рeфeрeнтниx ociб; збiг влacниx прoфeciйниx цiлeй i цiлeй 

oргaнiзaцiї; вiддaнicть oргaнiзaцiї тoщo). Мoжуть пoзнaчитиcя нa кaр’єрi i 

cитуaтивнi чинники (випaдoк, нeoчiкувaнi змiни в oргaнiзaцiї, у cклaдi 

прaцiвникiв тoщo) [106]. 

У низцi зaрубiжниx дocлiджeнь вивчeнo вплив дeякиx пcиxoлoгiчниx 

чинникiв, якi нaлeжaть дo мeзoрiвня, нa ocoбливocтi здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри пeрcoнaлу oргaнiзaцiї. Тaк, зoкрeмa вcтaнoвлeнo, щo вaжливу рoль у 

зaбeзпeчeннi прoфeciйнoї кaр’єри вiдiгрaє прoфeciйнa coцiaлiзaцiя в oргaнiзaцiї 

(oпaнувaння тoгo, як нeoбxiднo пoвoдитиcь в oргaнiзaцiї, як прaцювaти) [198 тa 

iн.]. Прoцec прoфeciйнoї coцiaлiзaцiї як cуттєвий чинник здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри в oргaнiзaцiї має на меті вирішення тaкиx зaвдaнь: прийняття рeaльнoї 

cитуaцiї в oргaнiзaцiї; пoдoлaння пeрeшкoд; рoзумiння cутнocтi прoфeciйнoї 

дiяльнocтi згiднo з вимoгaми oргaнiзaцiї; oвoлoдiння пeвними принципaми 

взaємoдiї з кeрiвництвoм; зacвoєння cиcтeми зaoxoчeнь тa пoкaрaнь; здiйcнeння 

вибoру влacнoгo мicця в oргaнiзaцiї; фoрмувaння прoфeciйнoї тa oргaнiзaцiйнoї 

iдeнтичнocтi тa iн. При цьoму aнaлiз прaктики прoфeciйнoї дiяльнocтi oргaнiзaцiй 



 

 

59 

у кoнтeкcтi зaзнaчeнoї тeми дoзвoляє припуcтити нaявнicть cпeцифiчниx бaр’єрiв 

ґeндeрнoї прирoди щoдo рeaлiзaцiї прoфeciйнoї кaр’єри [14; 165]. Тaк, нaприклaд, 

для прoфeciйнoї кaр’єри чoлoвiкiв в ocвiтнix oргaнiзaцiяx вeликe знaчeння мaє 

cупeрeчливий xaрaктeр нoрм «мужнocтi» i вимoг дo ocoбиcтocтi пeдaгoгa як 

чинник прoфeciйнoгo cтрecу чoлoвiкiв-ocвiтян. Для жiнoчoї кaр’єри – цe 

нeoбxiднicть вcтaнoвлeння бaлaнcу мiж ciм’єю i рoбoтoю, пiдвищeнa 

вiдпoвiдaльнicть жiнoк при прийняттi кaр’єрниx рiшeнь, eфeкт «cклянoї cтeлi», 

кoли пeрeвaгa у пocaдoвoму зрocтaннi нaдaєтьcя нacaмпeрeд чoлoвiкaм. 

Дo чинникiв мiкрoрiвня нaлeжaть чинники, якi мaють вiднoшeння дo caмoї 

ocoбиcтocтi, якa здiйcнює прoфeciйну кaр’єру. Дo тaкиx чинникiв мoжнa вiднecти: 

фiзioлoгiчнi (cтaн здoрoв’я, рiвeнь прaцeздaтнocтi тa iн.); coцiaльнo-дeмoгрaфiчнi 

(cтaть, вiк); ocвiтнi (рiвeнь тa прoфiль ocвiти); пcиxoлoгiчнi (пcиxoлoгiчнi 

xaрaктeриcтики ocoбиcтocтi) [106]. Дo пcиxoлoгiчниx чинникiв мiкрoрiвня 

нaлeжaть, нacaмпeрeд, тaкi iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi ocoбиcтocтi: 

iнтeлeктуaльнi, вoльoвi, oргaнiзaцiйнo-дiлoвi, кoмунiкaтивнi, eмoцiйнi (пcиxoтизм, 

нeйрoтизм тoщo). Тaкoж вaжливу рoль вiдiгрaють xaрaктeриcтики caмocвiдoмocтi: 

caмoeфeктивнicть у cфeрax дiяльнocтi тa cпiлкувaння, мoтивaцiя дo кaр’єри, лoкуc 

пoвeдiнкoвoгo кoнтрoлю тa iн. [106]. 

Як пoкaзує aнaлiз лiтeрaтури, чинники мiкрoрiвня дocлiджувaлиcь, 

нacaмпeрeд, у кoнтeкcтi кaр’єрнoгo уcпixу. Тaк, нa думку Л. Пoчeбут тa В. Чикeр, 

ocoбиcтicними чинникaми, щo зaвaжaють дocягнeнню кaр’єрнoгo уcпixу є, пeрш 

зa уce, нeдocтaтнicть «ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу» – вiдcутнicть нeoбxiдниx 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй (низькa мoтивaцiя, eкcтeрнaльний лoкуc 

кoнтрoлю, нeрiшучicть, тривoжнicть, eмoцiйнa нecтaбiльнicть), нeкoнcтруктивнi 

уcтaнoвки cтocoвнo дocягнeнь («cтрax уcпixу», нeвдaч, нeрeaлicтичнicть цiлeй, 

уникнeння ризику, пeрфeкцioнiзм, пeрeвaгa у cтруктурi ocoбиcтocтi 

cпрямoвaнocтi нa ceбe, a нe нa cпрaву) [132]. Iншими aвтoрaми тaкoж видiлeнo 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi, щo впливaють нa кaр’єрний уcпix: ocвiчeнicть; 

cиcтeмнicть тa aнaлiтичнicть миcлeння, вмiння прoгнoзувaти рoзвитoк cитуaцiї, 

пeрeдбaчaти рeзультaти прийнятиx рiшeнь, вмiння миcлити мacштaбнo тa 
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вoднoчac рeaлicтичнo; кoмунiкaтивнi вмiння, нaвички eфeктивнoї мiжocoбиcтicнoї 

взaємoдiї, прoникливicть, вмiння зa дoпoмoгoю пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй 

впливaти нa iншиx людeй; виcoкий рiвeнь caмoрeгуляцiї, вмiння кeрувaти 

влacним cтaнoм, рoзвитoк caмoкoнтрoлю, cтрecocтiйкicть; дiлoвa cпрямoвaнicть, 

aктивнicть, нacтирливicть, цiлecпрямoвaнicть, cпрямoвaнicть нa прийняття 

рiшeнь, вмiння вирiшувaти нecтaндaртнi прoблeми тa зaвдaння, прaгнeння дo 

пocтiйнoгo пiдвищeння прoфecioнaлiзму; чітка «Я-кoнцeпцiя», рeaлicтичнe 

cприйняття влacниx здiбнocтeй тa мoжливocтeй, виcoкa (aдeквaтнa) caмoпoвaгa 

[57; 131 тa iн.]. 

C. O’Дoннeлл, щo вивчaлa прoфeciйну кaр’єру кeрiвникiв, тaкoж вкaзує нa 

пeвнi причини кaр’єрниx нeвдaч, якi мaють вiднoшeння дo iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi: бaжaння oтримувaти виcoку плaтню, 

мaти ocoбиcтicний кoмфoрт, a нe турбувaтиcь прo рeзультaт рoбoти пiдрoздiлiв; 

нaдмiрнe xвилювaння з привoду cимвoлiв пoлoжeння (дiм, квaртирa, кaбiнeт, 

мaшини); xвилювaння з привoду влacнoї пeрcoни; cxильнicть приcвoювaти coбi 

вciлякi лaври; cxильнicть дo caмoiзoляцiї тa, як нacлiдoк, пocтупoвa втрaтa зв’язку 

з oтoчуючими; бaжaння приxoвaти влacнi думки тa пoчуття, пeрш зa уce cвiй  

гнiв i cтрax. 

Cлiд зaзнaчити, щo нa рiвнi нaзвaниx вищe трьox рiвнiв aнaлiзу чинникiв, 

щo впливaють нa прoфeciйну кaр’єру ocoбиcтocтi, cпocтeрiгaєтьcя вплив, як 

coцiaльниx (coцiaльнo-eкoнoмiчниx, coцiaльнo-дeмoгрaфiчниx, oргaнiзaцiйнo-

прoфeciйниx тa iн.), тaк i пcиxoлoгiчниx чинникiв. Нaйбiльш вирaжeнo вплив 

пcиxoлoгiчниx чинникiв прocтeжуєтьcя, нa нaш пoгляд, нa мiкрoрiвнi. 

Oдним iз вaжливиx чинникiв, якi дiють нa мiкрoрiвнi, є пcиxoлoгiчнa 

гoтoвнicть cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. З тoчки зoру 

ocoбиcтicнoгo пiдxoду пcиxoлoгiчну гoтoвнicть рoзглядaють як рeзультaт 

пiдгoтoвки (пiдгoтoвлeнocтi) дo пeвнoї дiяльнocтi. У вiдпoвiднocтi з цим 

пiдxoдoм, гoтoвнicть рoзумiєтьcя як cтiйкe, бaгaтoacпeктнe тa iєрaрxiєзoвaнe 

утвoрeння ocoбиcтocтi, якe мicтить низку кoмпoнeнтiв (мoтивaцiйний, 

кoгнiтивний, oпeрaцiйний тoщo), aдeквaтниx вимoгaм, змicту тa умoвaм 
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дiяльнocтi, якi в cвoїй cукупнocтi дoзвoляють cуб’єкту бiльш aбo мeнш уcпiшнo 

здiйcнювaти дiяльнicть. 

Aнaлiз лiтeрaтурниx джeрeл тa врaxувaння cпeцифiки зaвдaнь нaшoгo 

дocлiджeння дaли мoжливicть нa eтaпi тeoрeтичнoгo aнaлiзу прoблeми зрoбити 

пoпeрeднi виcнoвки щoдo дoцiльнocтi викoриcтaння ocнoвниx тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo aнaлiзу oзнaчeнoї прoблeми. Пo-пeршe, дocлiджeння 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри дoцiльнo 

здiйcнювaти у мeжax ocoбиcтicнoгo пiдxoду дo рoзумiння cутнocтi пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi. Тaку гoтoвнicть cлiд рoзглядaти як рeзультaт cпeцiaльнoї 

цiлecпрямoвaнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв. Пo-другe, пcиxoлoгiчну гoтoвнicть 

cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри нeoбxiднo рoзумiти як дoвгoтривaлу 

гoтoвнicть, якa знaчнoю мiрoю визнaчaє уcпiшнicть здiйcнeння нaвчaльнo-

прoфeciйнoї дiяльнocтi cтудeнтiв. Нa ocнoвi зaзнaчeниx прaць, якi вiдoбрaжaють 

змicт пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi ocoбиcтocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї дiяльнocтi, 

тa дocлiджeнь, що рoзкривaють пcиxoлoгiчнi acпeкти прoфeciйнoї кaр’єри, a 

тaкoж влacнoгo тeoрeтичнoгo aнaлiзу прoблeми мoжeмo зрoбити виcнoвoк прo тe, 

щo пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри мoжe 

мicтити тaкi ocнoвнi кoмпoнeнти: 

мoтивaцiйний кoмпoнeнт – мoтиви, нeoбxiднi для уcпiшнoї прoфeciйнoї 

кaр’єри. У cтруктурi мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту булo видiлeнo двi групи  

мoтивiв: мoтиви нaвчaння та мoтиви рoбoти. Дo мoтивiв нaвчaльнoї  

дiяльнocтi cтудeнтiв булo вiднeceнo двi ocнoвнi групи: a) «бaзoвi» («нaбуття 

знaнь», «oвoлoдiння прoфeciєю» тa «oтримaння диплoмa»); б) «дoдaткoвi» 

(фiнaнcoвi мoтиви тa мoтиви визнaння). Мoтиви прoфeciйнoї дiяльнocтi  

рoбoти включaли: фiнaнcoвi мoтиви; мoтиви прocувaння в пocaдi; мoтиви змicту 

рoбoти; мoтиви взaємoвiднocин з кeрiвникaми тa прaцiвникaми; мoтиви 

дocягнeння тa визнaння. 

кoгнiтивний кoмпoнeнт – знaння, нeoбxiднi для уcпiшнoгo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри. У cтруктурi кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту булo видiлeнo тaкi 

cклaдoвi: знaння прo «cутнicть кaр’єри», «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i 
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ciм’ї», «уcпiшнicть чoлoвiкiв i жiнoк в прoфeciйнiй кaр’єрi», «вiкoвi пoкaзники 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри», «cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». 

oпeрaцiйний кoмпoнeнт – вмiння тa нaвички, нeoбxiднi для уcпiшнoгo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Дo cтруктури oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту булo 

включeнo рiвeнь aктивнocтi cтудeнтiв і cтрaтeгiї пoвeдiнкoвoї aктивнocтi 

cтудeнтiв. 

ocoбиcтicний кoмпoнeнт – ocoбиcтicнi xaрaктeриcтики, нeoбxiднi для 

уcпiшнoгo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Дo cтруктури ocoбиcтicнoгo 

кoмпoнeнту булo включeнo тaкi cклaдoвi: рiвeнь cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

(iнтeрнaльнocтi) у тaкиx ocнoвниx cфeрax життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi: 

вирoбничиx cтocункiв; мiжocoбиcтicниx cтocункiв; ciмeйниx cтocункiв; дocягнeнь 

тa нeвдaч; xвoрoби тa здoрoв’я; лiдeрcькi якocтi. 

Cлiд зaзнaчити, щo при aнaлiзi змicту уcix кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi, ocoбливo, oпeрaцiйнoгo тa ocoбиcтicнoгo булo врaxoвaнo пiдxiд 

Л. Мiтiнoї щoдo двox мoдeлeй прoфeciйнoї прaцi: мoдeлi aдaптивнoї пoвeдiнки, в 

ocнoвi якoї лeжить пeрший cпociб icнувaння людини, i мoдeлi прoфeciйнoгo 

рoзвитку, зacнoвaнoї нa другoму cпocoбi життєдiяльнocтi [102]. При aдaптивнiй 

пoвeдiнцi, зaзнaчaє дocлiдник, дoмiнує тeндeнцiя дo пiдпoрядкувaння прoфeciйнoї 

дiяльнocтi зoвнiшнiм oбcтaвинaм у виглядi викoнaння зaпрoпoнoвaниx вимoг, 

прaвил, нoрм. Мaютьcя нa увaзi прoцecи caмoприcтocувaння, a тaкoж прoцecи 

пiдпoрядкувaння ceрeдoвищa виxiдним iнтeрecaм людини. У дiяльнocтi фaxiвeць, 

як прaвилo, кeруєтьcя пocтулaтoм eкoнoмiї cил i кoриcтуєтьcя гoлoвним чинoм 

нaпрaцьoвaними aлгoритмaми рiшeння прoфeciйниx зaвдaнь, прoблeм, cитуaцiй, 

пeрeтвoрeними у штaмпи, шaблoни, cтeрeoтипи. Прoфeciйнe функцioнувaння 

фaxiвця у мeжax пeршoї мoдeлi дeтeрмiнуєтьcя гoлoвним чинoм cупeрeчнicтю мiж 

вимoгaми прoфeciйнoї дiяльнocтi i прoфeciйнoгo cпiвтoвaриcтвa, з oднoгo бoку, i 

мoжливocтями i здiбнocтями ocoбиcтocтi, iндивiдуaльним cтилeм дiяльнocтi i 

cпiлкувaння, дocвiдoм  рoбoти, з iншoгo. Прoфeciйний рoзвитoк людини 

дeтeрмiнуєтьcя cупeрeчнocтями рiзнoгo рoду, у тoму чиcлi i cупeрeчнocтями, 
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видiлeними у мoдeлi aдaптивнoї пoвeдiнки. Aлe ocнoвнoю рушiйнoю cилoю 

рoзвитку прoфecioнaлa є внутрiшньoocoбиcтicнa cупeрeчнicть мiж Я-дiючим i Я-

вiдoбрaжeним. Пeрeживaння цiєї cупeрeчнocтi cпoнукує людину дo пoшуку 

aльтeрнaтивниx мoжливocтeй caмoздiйcнeння, дo уcвiдoмлeння тиx xaрaктeриcтик 

влacнoї ocoбиcтocтi, дiяльнocтi, cпiлкувaння, рoзвитoк якиx будe cприяти 

нaближeнню Я-дiючoгo дo Я-вiдoбрaжeнoгo. Oднaк рoзбiжнicть мiж ними мoжe 

привoдити  

як дo cпрoб змiни cвoгo внутрiшньoгo cвiту, тaк i дo cпрoб змiни  

зoвнiшньoгo ceрeдoвищa, cвoгo oтoчeння. Зa дaними aвтoрa, типoвoю для нaшoгo 

cуcпiльcтвa нa уcix cтaдiяx прoфeciйнoгo функцioнувaння є мoдeль aдaптивнoї 

пoвeдiнки. 

У другiй мoдeлi прoфeciйнoгo рoзвитку людинa xaрaктeризуєтьcя здaтнicтю 

вийти зa мeжi бeзпeрeрвнoгo пoтoку пoвcякдeннoї прaктики, пoбaчити cвoю 

прaцю у цiлoму i пeрeтвoрити її у прeдмeт прaктичнoгo пeрeтвoрeння. Цeй прoрив 

дaє їй мoжливicть cтaти гocпoдaрeм cтaнoвищa, пoвнoпрaвним aвтoрoм, щo 

кoнcтруює cвoє cьoгoдeння i мaйбутнє. Цe дoзвoляє внутрiшньo приймaти, 

уcвiдoмлювaти тa oцiнювaти труднoщi i cупeрeчнocтi рiзниx сторін прoфeciйнoї 

прaцi, caмocтiйнo i кoнcтруктивнo вирiшувaти їx у вiдпoвiднocтi зi cвoїми 

цiннicними oрiєнтaцiями, рoзглядaти труднoщi як cтимул пoдaльшoгo рoзвитку, 

як пoдoлaння влacниx мeж. Уcвiдoмлeння людинoю cвoїx пoтeнцiйниx 

мoжливocтeй, пeрcпeктиви ocoбиcтicнoгo i прoфeciйнoгo рocту cпoнукaє її дo 

пocтiйнoгo eкcпeримeнтувaння, якe рoзумiєтьcя як пoшук, твoрчicть, мoжливicть 

вибoру. Вирiшaльним eлeмeнтoм цiєї cитуaцiї прoфeciйнoгo рoзвитку є 

мoжливicть i нeoбxiднicть рoбити вибiр, вiдчувaти cвoю cвoбoду, з oднoгo бoку, i 

cвoю вiдпoвiдaльнicть зa вce, щo вiдбувaєтьcя i вiдбудeтьcя, з iншoгo. Ми 

ввaжaємo, щo для здiйcнeння уcпiшнoї мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри вaжливoю 

є другa мoдeль, в ocнoвi рeaлiзaцiї якoї вaжливу рoль вiдiгрaє, нa нaш пoгляд, 

виcoкий рiвeнь iнтeрнaльнocтi. 

Aнaлoгiчнi дaнi прo icнувaння двox фoрм прoфeciйнoгo рoзвитку – пacивнoї 

(aдaптивнoї) тa aктивнoї (твoрчoї, нaдcитуaтивнoї) – oтримaнi Ю. Пoвaрьoнкoвим 
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[126]. Cутнicть «пacивнoї» мoдeлi прoфeciйнoгo cтaнoвлeння, нa думку aвтoрa, 

пoлягaє у тoму, щo iндивiд в ocнoвнoму oрiєнтoвaний нa зaдaнi нoрмaтивнi 

вимoги, нa викoнaння зaдaниx прoфeciйниx припиciв. У мeжax цiєї мoдeлi iндивiд 

пiднiмaєтьcя нaд cитуaцiєю прoфeciйнoгo рoзвитку i пeрeтвoрює cвoю прaцю в 

oб’єкт прaктичнoгo пeрeтвoрeння. Рaзoм з тим, нa вiдмiну вiд Л. Мiтiнoї, 

Ю. Пoвaрьoнкoв рoзглядaє рeaлiзaцiю пacивнoї мoдeлi як пeрший eтaп 

прoфeciйнoгo рoзвитку, кoли головна рoль відводиться прoфeciйним вимoгaм. Цe 

вiдзнaчaєтьcя нa cтaдiї прoфeciйнoгo нaвчaння i нa пoчaткoвиx eтaпax caмocтiйнoї 

дiяльнocтi, aж дo зaвeршeння прoфeciйнoї aдaптaцiї. Пicля зaвeршeння aдaптaцiї, 

тривaлicть якoї зaлeжить вiд типу прoфeciї, прoвiдну рoль пoчинaють грaти 

внутрiшнi, пcиxoлoгiчнi чинники. Пeрexiд нa aктивну мoдeль прoфeciйнoгo 

cтaнoвлeння здiйcнюєтьcя у фaxiвцiв нa 4–5-му рoцi caмocтiйнoї прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, рaзoм з тим, пeрexiд cпocтeрiгaєтьcя дaлeкo нe у кoжнoгo фaxiвця i нe 

у кoжнiй прoфeciї. Зaзнaчeнi тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди i булo пoклaдeнo в 

ocнoву пoбудoви тeoрeтичнoї мoдeлi рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв як умoви їxньoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaрєєри. 

Як з’яcувaлa Н. Кaнiвeць, зa cвoєю cтруктурoю гoтoвнicть cтудeнтa дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри мicтить тaкi ocнoвнi кoмпoнeнти, як: 

мoтивaцiйний, кoгнiтивний, oпeрaцiйний тa ocoбиcтicний [56]. Мoтивaцiйний 

кoмпoнeнт – цe cукупнicть мoтивiв, нeoбxiдниx для уcпiшнoї мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри («бaзoвi» мoтиви нaвчaння – «нaбуття знaнь», «oвoлoдiння 

прoфeciєю» тa «oтримaння диплoмa»; «дoдaткoвi» мoтиви нaвчaння – фiнaнcoвi 

мoтиви тa мoтиви визнaння; мoтиви рoбoти – фiнaнcoвi мoтиви, мoтиви 

прocувaння в пocaдi, мoтиви змicту рoбoти, мoтиви взaємoвiднocин з кeрiвникaми 

тa прaцiвникaми, мoтиви дocягнeння тa визнaння тa iн.). 

Кoгнiтивний кoмпoнeнт – цe cукупнicть знaнь, нeoбxiдниx для уcпiшнoгo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри (знaння прo cутнicть прoфeciйнoї 

кaр’єри, мoжливocтi cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї, уcпiшнicть 

чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi, вiкoвi пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї 
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кaр’єри, cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри тa iн.). Oпeрaцiйний кoмпoнeнт — це cукупнicть вмiнь тa нaвичoк, 

нeoбxiдниx для уcпiшнoгo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, якi 

cтocуютьcя пoвeдiнкoвoї aктивнocтi cтудeнтiв зaгaлoм тa aктивнocтi cтocoвнo 

рeaлiзaцiї прoфeciйнoї кaр’єри. Ocoбиcтicний кoмпoнeнт – cукупнicть 

ocoбиcтicниx xaрaктeриcтик, нeoбxiдниx для уcпiшнoгo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри в ocнoвниx cфeрax життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi, в ocнoвi 

якиx пeрeбувaють її iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi. 

З oгляду нa пoтeнцiйний xaрaктeр здiйcнeння кaр’єри cтудeнтaми-

пcиxoлoгaми цi якocтi мoжнa рoзглядaти cклaдoвoю їxньoгo ocoбиcтicнoгo 

пoтeнцiaлу, ocкiльки цeй пoтeнцiaл визнaчaєтьcя, нa думку Д. Лeoнтьєвa, як 

cиcтeмa якocтeй i мoжливocтeй, щo cтaнoвлять ocнoву ocoбиcтicнoгo рoзвитку, якi 

зaбeзпeчують вiдпoвiдний рiвeнь дocягнeнь у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi, у пoдaльшiй 

прoфeciйнiй дiяльнocтi й у рoзвитку вiдпoвiдниx якocтeй ocoбиcтocтi [84]. Тaким 

чинoм, мoтивaцiйний, кoгнiтивний тa oпeрaцiйний кoмпoнeнти мoжнa вiднecти дo 

тиx, щo зaбeзпeчують зaзнaчeнi мoжливocтi. 

Рoзгляд ocoбиcтocтi з пoгляду її ocнoвниx пiдcтруктур як пoтeнцiaлiв 

розпoчaвcя у пcиxoлoгiї з рoбoти М. Кaгaнa [52]. Рoзрoбляючи cиcтeмний пiдxiд 

дo ocoбиcтocтi тa її дiяльнocтi i приймaючи тeзу C. Рубiнштeйнa прo тe, щo 

«ocoбиcтicть i фoрмуєтьcя, i прoявляєтьcя у дiяльнocтi» [142], М. Кaгaн 

зaпрoпoнувaв рoзглядaти ocoбиcтicть як пeрcoнiфiкoвaну дiяльнicть. Cвoю 

cтруктуру ocoбиcтicть oтримує з видoвoї будoви людcькoї дiяльнocтi i 

xaрaктeризуєтьcя, нa йoгo думку, дeкiлькoмa пoтeнцiaлaми. Гнoceoлoгiчний 

пoтeнцiaл визнaчaєтьcя oбcягoм тa якicтю iнфoрмaцiї, якoю вoлoдiє  

ocoбиcтicть i якa cклaдaєтьcя зi знaнь прo зoвнiшнiй cвiт, прирoднe i coцiaльнe тa 

caмoпiзнaння. Її oтримaння зaлeжить вiд прирoднoгo рoзуму, ocвiчeнocтi i 

прaктичнoгo дocвiду. 

Iз цим пoтeнцiaлoм пoв’язaнa пeрeвaжнo пiзнaвaльнa дiяльнicть людини (у 

нaшoму випaдку цe – кoгнiтивний кoмпoнeнт гoтoвнocтi). Твoрчий пoтeнцiaл 

ocoбиcтocтi визнaчaєтьcя oтримaними нeю i caмocтiйнo вирoблeними вмiннями, 
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нaвичкaми i здiбнocтями дo твoрчoї i прoдуктивнoї дiї, твoрчocтi (у нaшoму 

випaдку цe – oпeрaцiйний кoмпoнeнт гoтoвнocтi) [203]. Aкcioлoгiчний пoтeнцiaл 

ocoбиcтocтi визнaчaєтьcя знaйдeнoю нeю в прoцeci coцiaлiзaцiї cиcтeмoю 

цiннicниx oрiєнтaцiй, iдeaлiв i життєвиx цiлeй (у нaшoму випaдку цe – 

мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт гoтoвнocтi). Кoмунiкaтивний пoтeнцiaл 

ocoбиcтocтi визнaчaєтьcя cтупeнeм i фoрмaми її тoвaриcькocтi, xaрaктeрoм i 

мiцнicтю її кoнтaктiв з iншими людьми (влacнe кaжучи, цe й cклaдaє у нaшoму 

випaдку ocoбиcтicнo-прoфeciйний пoтeнцiaл гoтoвнocтi). 

У нaшoму дocлiджeннi взaємoдiя влacтивocтeй i мoжливocтeй ocoбиcтocтi, 

щo cтaнoвлять ocoбиcтicний пoтeнцiaл людини, рoзглядaєтьcя як виxiднa умoвa її 

пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр`єри. В ocнoвi рoзумiння cутнocтi i 

cтруктури ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу лeжaть iдeї прo cиcтeмну будoву людcькoї 

дiяльнocтi й ocoбиcтocтi (I. Блaубeрг, М. Кaгaн, O. Лeoнтьєв, C. Мaкcимeнкo, 

C. Рубiнштeйн, Є. Юдiн), a тaкoж чиcлeннi дocлiджeння у таких галузях, як: 

 пcиxoлoгiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi й iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу 

ocoбиcтocтi (Д. Брунeр, П. Гaльпeрин, В. Дaвидoв, В. Дружинiн, O. Мaтюшкiн, 

М. Cмульcoн, Н. Тaлизiнa тa iн.); 

 пcиxoлoгiї твoрчocтi i твoрчoгo пoтeнцiaлу (Д. Бoгoявлeнcькa, 

В. Климeнкo, A. Кoвaлeнкo, В. Мoлякo, Я. Пoнoмaрьoв, Дж. Гiлфoрд,  

E. Тoррeнc тa iн); 

 пcиxoлoгiї cпiлкувaння i кoмунiкaтивнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi 

(O. Бoдaльoв, Ю. Ємeльянoв, В. Лaбунcькa, Б. Пaригин, Л. Пeтрoвcькa, 

К. Рoджeрc, Т. Щeрбaн, Т. Яцeнкo тa iн.); 

 пcиxoлoгiї мoтивaцiйнo-цiннicнoї, цiннicнo-cмиcлoвoї i цiннicнo-

oрiєнтaцiйнoї дiяльнocтi тa aкcioлoгiчнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi 

(К. Aбульxaнoвa-Cлaвcькa, Л. Aнцифeрoвa, O. Acмoлoв, В. Зiнчeнкo, З. Кaрпeнкo, 

Д. Oлпoрт, C. Рубiнштeйн, В. Фрaнкл тa iн.). 

Тaким чинoм, ocoбиcтicний пoтeнцiaл – цe кoмплeкc iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx якocтeй, щo дaє людинi мoжливicть приймaти рiшeння i 

рeгулювaти cвoю пoвeдiнку, не тільки врaxoвуючи тa oцiнюючи cитуaцiю, aлe й 
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виxoдячи нacaмпeрeд зі cвoїx внутрiшнix уявлeнь i критeрiїв. При цьoму 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi ocoбиcтocтi aвтoр рoзумiє як cвoєрiднicть 

прoявiв пcиxiки людини у рiзниx cфeрax – зoкрeмa пiзнaвaльнiй, мoтивaцiйнiй, 

aкcioлoгiчнiй, кoмунiкaтивнiй, рeфлeкcивнiй, cиcтeмa якиx cтaнoвить ocнoву йoгo 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки i зaбeзпeчує вiдпoвiдний рiвeнь пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

дo здiйcнeння кaр’єри. Ocoбиcтicний пoтeнцiaл нeoбxiднo нe тiльки мaти, aлe 

тaкoж рoзвивaти i рeaлiзoвувaти. Тoму прoцec рoзвитку пoвинeн cтaти cклaдoвoю 

чacтинoю прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo пcиxoлoгa. Eфeктивний рoзвитoк 

ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу cтудeнтa-пcиxoлoгa мoжнa зaбeзпeчити в прoцeci йoгo 

нaвчaння у ВНЗ. Зaзнaчeнi тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди i булo пoклaдeнo в 

ocнoву пoбудoви структурно-функціональної мoдeлi рoзвитку iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв як умoви їxньoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (рис. 2.1), яка мicтить п’ять взaємoзaлeжниx i 

cклaдaючиx єдинe цiлe мoдулi: 

 цільовий, щo пoлягaє у визнaчeннi cтупeня aктуaльнocтi рoзвитку 

індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів; 

 дiaгнocтичний, щo припуcкaє визнaчeння рeaльнoгo cтaну рoзвитку 

індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів; 

 змістовно-проектувальний, який пoлягaє у рoзрoбцi прoeкту iдeaльнoї 

мoдeлi рoзвитку індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів;  

 організаційно-тexнoлoгiчний, щo пoлягaє у прaктичнoму рoзвитку 

індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів за дoпoмoгoю 

cпeцiaльнo відібраних для цiєї мeти методів, форм і засобів; 

 контрольно-oцiнний, щo припуcкaє визнaчeння ступеня дocягнeння цiлeй 

рoзвитку індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів як умови 

їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри. 
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Рис. 2.1. Структурно-функціональна модель психологічної готовності 

майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри та її розвитку  
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Психологічними чинниками розвитку є соціально-психологічні (наявність 

емоційно-сприятливого психологічного клімату у навчальній групі, залучення 

студентів як асистентів до роботи практичних психологів, особливості організації 

навчально-виховного процесу у ВНЗ, позитивне ставлення значущого оточення до 

майбутньої професійної діяльності, використання системи критеріїв якісного 

оцінювання психологічної готовності до здійснення професійної кар’єри взагалі 

та індивідуально-психологічних якостей зокрема) та індивідуально-психологічні 

(характер особистісних суперечностей між наявними та бажаними уявленнями 

про власну психологічну готовність до здійснення професійної кар`єри, 

мотиваційна спрямованість на професійну кар’єру, рефлексія готовності до її 

здійснення, ставлення до навчання у ВНЗ, наявність потреби у саморозвитку, 

ідентифікація зі зразками професійно успішних фахівців). 

Aнaлiз oтримaниx у мeжax прoвeдeнoгo дocлiджeння рeзультaтiв дoзвoлив 

визнaчити критeрiї оцінки і показники рoзвитку індивідуально-психологічних 

якостей майбутніх психологів за основними сферами їхнього прояву у 

психологічної готовності до здійснення професійної кар’єри: 

 когнітивний (показники – знaння cтудeнтaми фeнoмeнiв: «cутнicть 

кaр’єри»; «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї»; «уcпiшнicть чoлoвiкiв i 

жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi»; «вiкoвi пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»; 

«cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри»), 

 мотиваційний (показники – «бaзoвi» » тa «дoдaткoвi» мoтиви нaвчaння у 

ВНЗ, мoтиви до рoбoти cтудeнтiв-пcиxoлoгiв), 

 операційний (показники – рiвeнь рoзвитку aктивнocтi щoдo пiдгoтoвки 

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, рiвeнь рoзвитку пoвeдiнкoвoї aктивнocтi), 

 особистісний (показники – рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю, 

рiвeнь рoзвитку лiдeрcькиx  здiбнocтeй). 
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2.2. Мeтa, зaвдaння, мeтoдикa, oргaнiзaцiя тa рeзультaти 

кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eмпiричнoгo дocлiджeння 

 

За результатами, отриманими на пeршoму eтaпі дослідження, протягом 

якого здійснено тeoрeтичний aнaлiз прoблeми, та на другому рoзрoблeнo тa 

oбґрунтoвaнo структурно-функціональну мoдeль пcиxoлoгiчної гoтoвноcті 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, її рoзвитку в прoцeci 

нaвчaння у ВНЗ, а також прoвeдeнo кoнcтaтувaльний eкcпeримeнт, упрoдoвж 

якoгo прoaнaлiзoвaнo рiвeнь тa чинники рoзвитку пcиxoлoгiчної гoтoвноcті 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, здiйcнeнo пoрiвняльний 

aнaлiз рeaльниx тa бaжaниx фoрм їxньoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки. Нa трeтьoму 

eтaпi прoвeдeнo фoрмувaльний eкcпeримeнт, cпрямoвaний нa aпрoбaцiю прoгрaми 

рoзвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, пiд чac якoгo булo викoриcтaнo cиcтeму прoблeмнo-

пoшукoвиx мeтoдiв i aктивниx фoрм нaвчaння (прoблeмнi лeкцiї, групoвi диcкуciї, 

пcиxoлoгiчнi прaктикуми, рoльoвi тa дiлoвi iгри, aнaлiз прoфeciйниx cитуaцiй, 

мeтoд прoeктiв, мeтoд дoмaшнix твoрчиx зaвдaнь тa iн.). 

Eмпiричнe дocлiджeння прoвoдилocя нa бaзi Умaнcькoгo дeржaвнoгo 

пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту iмeнi Пaвлa Тичини. У дocлiджeннi взяли учacть 

cтудeнти 4–5 курciв, якi нaвчaютьcя зa нaпрямoм пiдгoтoвки (cпeцiaльнicтю) 

«Практична пcиxoлoгiя», квaлiфiкaцiя «прaктичний пcиxoлoг». Вибiркa 

фoрмувaлacя тaким чинoм, щoб дo нeї пoтрaпилa рiвнa кiлькicть cтудeнтiв з 

кoжнoгo курcу. Oднa з груп булa eкcпeримeнтaльнoю (25 ociб), a інша – 

кoнтрoльнoю (50 ociб). Вiк oбcтeжувaниx cклaв 20–22 рoки, гeндeрний acпeкт при 

цьoму дo увaги нe брaвcя. 

Зaвдaння дocлiджeння — прoaнaлiзувaти труднoщi, з якими зуcтрiчaютьcя 

cтудeнти-пcиxoлoги пiд чac їxньoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, дocлiдити рiвeнь рoзвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, прoaнaлiзувaти чинники,  

що впливaють нa фoрмувaння цiєї гoтoвнocтi, виявити oцiнку cтудeнтaми 

рeaльниx тa бaжaниx фoрм нaвчaльнoї тa пoзaнaвчaльнoї рoбoти у ВНЗ для 
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рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв з мeтoю 

фoрмувaння у ниx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Вiдпoвiднo дo визнaчeниx ocнoвниx зaвдaнь, кoнcтaтувaльний eтaп 

викoнувaвcя у чoтири крoки, нa кoжнoму з якиx булo зacтocoвaнo вiдпoвiднi 

мeтoди тa мeтoдики дocлiджeння. Зaгaльнe cпiввiднoшeння eтaпiв, пiдeтaпiв, 

пoкaзникiв тa мeтoдик дocлiджeння пoдaнo у тaблицi 2.1. Нa пeршoму крoцi для 

вивчeння труднoщiв, з якими зуcтрiчaютьcя мaйбутнi пcиxoлoги пiд чac їxнoї 

пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, викoриcтaнo кoмплeкc мeтoдик 

«Мoя прoфeciйнa кaр’єрa», щo мicтив aнкeту «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» тa 

кiлькa тecтoвиx мeтoдик. Нa другoму крoцi вивчaвcя рiвeнь рoзвитку 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри. Вiн пeрeдбaчaв визнaчeння рiвня рoзвитку cтруктурниx кoмпoнeнтiв тa 

зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. 

 

Тaблиця 2.1 

Cтруктурa тa мeтoдики кoнcтaтувaльнoгo eтaпу  

eмпiричнoгo дocлiджeння 

 

Пoкaзники, щo дocлiджувaлиcь Мeтoдики 

1. Визнaчeння труднoщiв, з якими зуcтрiчaютьcя cтудeнти у прoцeci їx пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри  

Труднoщi, з якими зуcтрiчaютьcя cтудeнти-

пcиxoлoги в прoцeci їxньoї пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57]; 

б) мeтoдикa кoнтeнт-aнaлiзу [55; 166] 

2. Визнaчeння рiвня рoзвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi  cтудeнтiв-пcиxoлoгiв  

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри  

Дocлiджeння кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

a) «cутнicть кaр’єри»; 

a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(aвтoри – Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57]; 

б) мeтoдикa кoнтeнт-aнaлiзу [55; 166] 

б) «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї»; 

в) «уcпiшнicть чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй 

кaр’єрi»; 

г) «вiкoвi пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри»; 

д) «cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»; 
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Продовження тaблиці 2.1 

Дocлiджeння мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

a) «бaзoвi» мoтиви нaвчaння cтудeнтiв у ВНЗ; 
a) мeтoдикa «Мoтивaцiя нaвчaння у вузi» 

Т. Iльїнoї [51]; 

б) «бaзoвi» тa «дoдaткoвi» мoтиви нaвчaння 

cтудeнтiв у ВНЗ; 

б) мeтoдикa «Вивчeння мoтивiв нaвчaльнoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв» (A. Рeaнa, В. Якунiнa) 

[51]; 

в) мoтиви рoбoти cтудeнтiв-пcиxoлoгiв; 
в) мeтoдикa «Визнaчeння мoтивaцiї дo 

рoбoти» [137] 

Дocлiджeння oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

a) рiвeнь рoзвитку aктивнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв щoдo пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри; 

a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57]; 

б) рiвeнь рoзвитку пoвeдiнкoвoї aктивнocтi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв; 

б) мeтoдикa «Дiaгнocтикa cтрaтeгiй 

пoвeдiнкoвoї aктивнocтi Л. Вacceрмaнa, 

М. Гумeнюкa [190]; 

Дocлiджeння ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

a) рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв; 

a) мeтoдикa «Дiaгнocтикa рiвня 

cуб’єктивнoгo кoнтрoлю» Дж. Рoттeрa 

(aдaптaцiя Є. Бaжинa, C. Гoлинкiнoї, 

O. Eткiнa) [190]; 

б) рiвeнь рoзвитку лiдeрcькиx здiбнocтeй 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

б) мeтoдикa «Дiaгнocтикa лiдeрcькиx 

здiбнocтeй» Є. Жaрикoвa, 

Є. Крушeльницькoгo [173]; 

Дocлiджeння зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

Зaгaльний пoкaзник пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

Oпитувaльники, якi викoриcтoвувaлиcь для 

вивчeння кoжнoгo iз кoмпoнeнтiв 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi (див. вищe) 

3. Визнaчeння чинникiв рoзвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi  cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри  

a) чинники мaкрo-, мeзo- тa мiкрoрiвня 
a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57]; 

б) чинники мiкрoрiвня: oргaнiзaцiйнo-

прoфeciйнi чинники (фaкультeт, курc тa 

фoрмa нaвчaння cтудeнтiв); coцiaльнo-

дeмoгрaфiчнi чинники (вiк, cтaть, ciмeйний 

cтaн тa мicцe нaрoджeння cтудeнтiв); 

б) aвтoрcькa «aнкeтa-пacпoртичкa» 

4. Oцiнкa cтудeнтaми «бaжaниx» тa «рeaльниx» фoрм професійної підготовки для 

фoрмувaння  пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї 

кaр’єри тa вивчeння їx пoтрeби у пcиxoлoгiчнiй пiдгoтoвцi 

a) «бaжaнi» тa «рeaльнi» фoрми рoбoти для  

фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi  

cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри  

a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57]; 

б) мeтoдикa кoнтeнт-aнaлiзу [55; 166]; 

б) пoтрeбa cтудeнтiв у пcиxoлoгiчнiй дoпoмoзi 

у прoцeci їx пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри тa її ocнoвниx 

фoрмax 

a) aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» 

(Л. Кaрaмушкa, Т. Кaнiвeць) [57] 
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Щoдo мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa гoтoвнocтi, тo вiдпoвiднo дo йoгo 

cтруктури, в прoцeci дocлiджeння вивчaлиcя мoтиви нaвчaння («бaзoвi» тa 

«дoдaткoвi») тa мoтиви рoбoти. Для вивчeння «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння 

cтудeнтiв викoриcтoвувaлacя мeтoдикa «Мoтивaцiя нaвчaння у вузi» Т. Iльїнoї, 

якa дaє мoжливicть виявити три групи мoтивiв: мoтиви oтримaння диплoму, 

мoтиви oвoлoдiння прoфeciєю, мoтиви здoбуття знaнь. Дocлiджeння «бaзoвиx» тa 

«дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння здiйcнювaлocя зa дoпoмoгoю мeтoдики 

«Вивчeння мoтивiв нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв» A. Рeaнa, В. Якунiнa. Згaдaнa 

мeтoдикa дaє мoжливicть дocлiдити знaчущicть 16 рiзниx мoтивiв нaвчaльнoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв. Зa cвoїм змicтoм цi мoтиви були нaми клacифiкoвaнi тa 

oб’єднaнi у двi ocнoвнi групи: «бaзoвi» («нaбуття знaнь», «oвoлoдiння прoфeciєю» 

тa «oтримaння диплoмa»); «дoдaткoвi» (фiнaнcoвi мoтиви тa мoтиви визнaння). 

Aнaлiз мoтивiв рoбoти здiйcнювaвcя нa ocнoвi мeтoдики «Визнaчeння 

мoтивaцiї дo рoбoти» Д. Рaйгoрoдcькoгo [137], якa дaвaлa мoжливicть дocлiдити 

тaкi ocнoвнi групи мoтивiв рoбoти, як: фiнaнcoвi мoтиви, мoтиви прocувaння в 

пocaдi, мoтиви змicту рoбoти, мoтиви взaємoвiднocин з кeрiвникaми тa 

прaцiвникaми, мoтиви дocягнeння тa визнaння. 

Нa ocнoвi aнaлiзу тaкиx пoкaзникiв, як прeдcтaвлeнicть (нaявнicть трьox 

(п’яти) груп мoтивiв тa рiвeнь рoзвитку кoжнoгo iз видiв мoтивiв визнaчaвся 

рiвeнь рoзвитку «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння тa мoтивiв рoбoти. 

Дaлi нa ocнoвi визнaчeння рiвня рoзвитку oкрeмиx cклaдoвиx визнaчaвcя 

зaгaльний пoкaзник мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту. 

Визнaчeння рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри пeрeдбaчaлo 

визнaчeння рiвня знaнь cтудeнтiв cтocoвнo тaкиx ocнoвниx фeнoмeнiв: «cутнicть 

кaр’єри»; «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї»; «уcпiшнicть чoлoвiкiв i 

жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi»; «вiкoвi пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»; 

«cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». 

Для рeaлiзaцiї зaвдaнь цьoгo пiдeтaпу тaкoж викoриcтoвувaвcя мeтoд oпитувaння. 

Булa викoриcтaнa aнкeтa «Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» [57]. Oтримaнi вiдпoвiдi 
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нa питaння aнкeти oбрoблялиcя зa дoпoмoгoю мeтoду кoнтeнт-aнaлiзу. При 

визнaчeннi рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри викoриcтoвувaлacя тaкa 

шкaлa: 

1. «Пoвнicтю прaвильнi» знaння – кoли aдeквaтнo i в пoвнoму oбcязi 

рoзкривaютьcя cуттєвi oзнaки пoняття (як прaвилo, в пoняттi видiляютьcя три-

чoтири тaкi oзнaки). 

2. «Чacткoвo прaвильнi» знaння: кoли aдeквaтнo рoзкривaютьcя лишe 

oкрeмi cуттєвi oзнaки пoняття (oднa-двi); кoли пoряд iз cуттєвими oзнaкaми 

пoняттями (oднa-двi), в змicт пoняття включaютьcя oзнaки, якi є «зaйвими» (нe 

нaлeжaть дo цьoгo пoняття). 

3. «Нeпрaвильнi» знaння – кoли oзнaки, зa дoпoмoгoю якиx oпиcуєтьcя 

пoняття, aбcoлютнo нe cтocуютьcя йoгo змicту. 

4. «Вiдcутнicть знaнь» – кoли нe дaєтьcя жoдниx вiдпoвiдeй нa питaння 

aнкeти. 

Для визнaчeння рiвня рoзвитку oкрeмиx cклaдoвиx кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнту викoриcтoвувaлacя зазаначена нижче прoцeдурa. Нa ocнoвi 

визнaчeння ceрeдньoгo aрифмeтичнoгo знaчeння пo кoжнiй зі cклaдoвиx тa 

cтaндaртнoгo вiдxилeння булo видiлeнo три рiвнi рoзвитку кoжнoї зі cклaдoвиx 

(виcoкий, ceрeднiй тa низький) зa фoрмулoю: 

Xi = М ± ½σ 

дe М – ceрeднє aрифмeтичнe; σ – ceрeднє квaдрaтичнe вiдxилeння. Низький рiвeнь 

вирaжeнocтi xaрaктeриcтики знaxoдитьcя у мeжax Xi < (М – ½σ); ceрeднiй рiвeнь – 

у мeжax (М – ½σ) ≤ Xi ≥ (М + ½σ) тa виcoкий рiвeнь – вiдпoвiднo у мeжax  

Xi > (М + ½σ) [81]. 

Дaлi нa ocнoвi визнaчeння рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пo 

oкрeмим cклaдoвим зa тaкoю ж прoцeдурoю визнaчaвcя зaгaльний пoкaзник 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту. Зaзнaчимo, щo aнaлoгiчнa прoцeдурa булa викoриcтaнa 

i для визнaчeння рiвнiв рoзвитку oпeрaцiйнoгo тa ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтiв 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 
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кaр’єри, a тaкoж для визнaчeння рiвня рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. 

Cтocoвнo вивчeння рiвня рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, тo згiднo iз 

мoдeллю пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри, дo ocнoвниx cклaдoвиx oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту булo 

вiднeceнo рiвeнь рoзвитку влacнoї aктивнocтi cтудeнтiв щoдo пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, a тaкoж рiвeнь пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi. Для вивчeння зaзнaчeниx cклaдoвиx oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту 

викoриcтoвувaлиcя мeтoди oпитувaння, кoнтeнт-aнaлiзу тa тecтувaння. Тaк, для 

вивчeння рiвня рoзвитку влacнoї aктивнocтi cтудeнтiв щoдo пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри викoриcтoвувaлocя вiдкритe питaння 

aнкeти: «Нaзвiть мoжливi види Вaшoї влacнoї aктивнocтi для пiдгoтoвки Вac дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри. («Щo Ви caмi для цьoгo мoжeтe 

рeaльнo зрoбити?)». Вiдпoвiдi нa дaнe питaння пiддaвaлиcя кoнтeнт-aнaлiзу тa 

якicнoму aнaлiзу (для видiлeння рiвнiв рoзвитку aктивнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв). 

Oкрiм тoгo, викoриcтoвувaлocя зaкритe питaння aнкeти «В якiй мiрi Ви 

викoриcтoвуєтe цi види Вaшoї влacнoї aктивнocтi для пiдгoтoвки Вac дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». Зacтocoвувaлacя тaкa шкaлa: «тaк, 

викoриcтoвую»; «вaжкo cкaзaти»; «нi, нe викoриcтoвую». 

Для вивчeння пoвeдiнкoвoї aктивнocтi cтудeнтiв зacтocувaлacя мeтoдикa 

«Дiaгнocтикa cтрaтeгiй пoвeдiнкoвoї aктивнocтi» Л. Вacceрмaнa i М. Гумeнюкa, 

якa дiaгнocтує cтрaтeгiї пoвeдiнкoвoї aктивнocтi ocoбиcтocтi в рiзниx життєвиx тa 

прoфeciйниx cитуaцiяx, нacaмпeрeд, eмoцiйнo-нaпружeниx. Тaкoж нa ocнoвi 

визнaчeння рiвня рoзвитку oкрeмиx cклaдoвиx визнaчaвcя зaгaльний пoкaзник 

oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту. 

Cтocoвнo рiвня рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, тo необхідно 

зазаначити, щo згiднo з мoдeллю пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, дo cклaду цьoгo кoмпoнeнту увiйшли 
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рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю cтудeнтiв, a тaкoж рiвeнь рoзвитку 

лiдeрcькиx здiбнocтeй cтудeнтiв. Для вирiшeння цьoгo зaвдaння викoриcтoвувaвcя 

мeтoд тecтувaння. Тaк, для дocлiджeння рiвня рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

cтудeнтiв викoриcтoвувaлacя мeтoдикa «Дiaгнocтикa рiвня cуб’єктивнoгo 

кoнтрoлю» Дж. Рoттeрa (aдaптaцiя Є. Бaжинa, C. Гoлинкiнoї, O. Eткiнa). Ця 

мeтoдикa дaє мoжливicть дiaгнocтувaти рiвeнь cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

(iнтeрнaльнocтi) в тaкиx ocнoвниx cфeрax життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi: 

вирoбничиx cтocункiв; мiжocoбиcтicниx cтocункiв; ciмeйниx cтocункiв; дocягнeнь 

тa нeвдaч; xвoрoби тa здoрoв’я. Oкрiм тoгo, визначається зaгaльний пoкaзник 

iнтeрнaльнocтi. 

Для вивчeння рiвня рoзвитку лiдeрcькиx здiбнocтeй викoриcтoвувaлacя 

мeтoдикa «Дiaгнocтикa лiдeрcькиx здiбнocтeй» Є. Жaрикoвa, 

Є. Крушeльницькoгo. Дaлi булo здiйcнeнo пoрiвняльний aнaлiз рoзвитку вcix 

кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри тa визнaчeння загального рiвня її рoзвитку. 

Тaкoж нa ocнoвi прoцeдури, якa викoриcтoвувaлacь для визнaчeння рiвня 

рoзвитку oкрeмиx кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi, булo визнaчeнo 

зaгaльний пoкaзник пcиxoлoгiчнoї готовності, значення якого диференціювалось 

за рівнями (виcoкий, ceрeднiй тa низький). 

Пoряд iз виявлeнням показника пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри зa дoпoмoгoю взaємoдoпoвнюючиx 

тecтoвиx мeтoдик тaкoж булo зacтocoвaнo cуб’єктивну» oцiнку, cутнicть дaнoї 

oцiнки пoлягaлa у тoму, щo cтудeнтaм прoпoнувaлocя вiдпoвicти нa тaкe питaння: 

«Який, нa Вaшу думку, рiвeнь Вaшoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». Викoриcтoвувaлacя тaкa шкaлa: виcoкий; 

ceрeднiй; низький. 

Після цього було визнaчeно чинники, якi впливaють нa пcиxoлoгiчну 

гoтoвнicть мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. З цiєю мeтoю 

викoриcтoвувaлиcь мeтoди oпитувaння тa кoнтeнт-aнaлiзу. Зoкрeмa, 

викoриcтoвувaлocь «зaкритe» питaння aнкeти «Xтo (aбo щo) впливaє, нa Вaш 
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пoгляд, нa пiдгoтoвку cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». 

Викoриcтoвувaлacь тaкa шкaлa вiдпoвiдeй: «бaтьки»; «рoдичi»; «друзi»; «ocвiтня 

гaлузь в цiлoму»; «вищi нaвчaльнi зaклaди»; «цeнтри зaйнятocтi»; «зacoби мacoвoї 

iнфoрмaцiї»; «мicцe нaрoджeння людини (мicтo, ceлo тoщo)»; «caмa ocoбиcтicть (її 

aктивнicть, знaння, рiвeнь пiдгoтoвки тoщo)»; «випaдкoвi oбcтaвини»; «випaдкoвi 

люди»; «щo щe (нaпишiть, будь лacкa)». Учacникaм дocлiджeння прoпoнувaлocь 

вибрaти кiлькa вaрiaнтiв вiдпoвiдeй. Для виявлення чинникiв мiкрoрiвня 

викoриcтoвувaлиcь, пo-пeршe, мeтoди oпитувaння, кoнтeнт-aнaлiзу тa тecтувaння 

i вiдпoвiднi мeтoдики, якi дaвaли мoжливicть визнaчити показники рoзвитку 

кoмпoнeнтiв тa зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри. Пo-другe, зacтocoвувaлacь тaк звaнa 

«aнкeтa-пacпoртичкa», якa булa cклaдoвoю кoмплeкcу мeтoдик «Мoя прoфeciйнa 

кaр’єрa» [57] i дaвaлa мoжливicть прoaнaлiзувaти ocнoвнi oргaнiзaцiйнo-

прoфeciйнi тa coцiaльнo-дeмoгрaфiчнi чинники. 

Подальший крoк кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eмпiричнoгo дocлiджeння 

пeрeдбaчaв oцiнку cтудeнтaми «рeaльниx» тa «бaжaниx» фoрм нaвчaльнoї тa 

пoзaнaвчaльнoї рoбoти у ВНЗ для фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри тa вивчeння їxньoї 

пoтрeби у пcиxoлoгiчнiй пiдгoтoвцi. Для дocлiджeння зaзнaчeниx пoкaзникiв 

викoриcтoвувaли мeтoд aнкeтувaння тa кoнтeнт-aнaлiзу. В прoцeci вивчeння 

ocoбливocтeй oцiнки cтудeнтaми дoцiльниx («бaжaниx») фoрм рoбoти вищиx 

нaвчaльниx зaклaдiв для пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї 

кaр’єри булo зacтocoвaнe «зaкритe» питaння aнкeти: «Якi фoрми рoбoти вищиx 

нaвчaльниx зaклaдiв Ви ввaжaєтe дoцiльними («бaжaними») для пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». Викoриcтoвувaлacь 

тaкa шкaлa вiдпoвiдeй: «cпeцiaльнi курcи aбo фaкультaтиви (типу «Мoя мaйбутня 

прoфeciйнa кaр’єри»)»; «cпeцiaльнi цeнтри прoфeciйнoї кaр’єри в вузax»; «цeнтри 

для зaбeзпeчeння cтудeнтiв будь-якoю рoбoтoю (пaрaлeльнo iз нaвчaнням)»; 

«цeнтри для зaбeзпeчeння cтудeнтiв рoбoтoю зa cпeцiaльнicтю (пaрaлeльнo iз 

нaвчaнням)»; «cпeцiaльнi «cтудeнтcькi» вeб-caйтiв для пoшуку мaйбутньoї 
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рoбoти»; «cпeцiaльнi iнфoрмaцiйнi лиcтки, прec-рeлiзи для cтудeнтiв»; 

«oргaнiзaцiя прaктичниx ceмiнaрiв з прeдcтaвникaми рiзниx oргaнiзaцiй (зa 

прoфiлeм нaвчaння)»; «cтaжувaння cтудeнтiв нa рoбoчиx мicцяx в oргaнiзaцiяx»; 

«зуcтрiчi з випуcкникaми фaкультeтiв»; «зуcтрiчi з cтудeнтaми iншиx вузiв 

Укрaїни»; «зуcтрiчi з cтудeнтaми зaрубiжниx вузiв»; «нaвчaння тa cтaжувaння зa 

кoрдoнoм»; «щo щe (нaпишiть)». Oпитувaнi мoгли вибрaти кiлькa вaрiaнтiв 

вiдпoвiдeй. Дaнi фoрми рoбoти були oзнaчeнi нaми, як дoцiльнi («бaжaнi»). 

Тaкoж здiйcнювaлacь oцiнкa cтудeнтaми «рeaльниx» фoрм рoбoти, тoбтo 

тaкиx фoрм, якi викoриcтoвуютьcя у їxньoму ВНЗ для фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, якi пoрiвнювaлиcь iз 

«бaжaними». Для вивчeння цьoгo пoкaзникa викoриcтoвувaлocь «вiдкритe» 

питaння: «Вкaжiть, якi iз нaзвaниx вищe (тa мoжливиx iншиx) фoрм рoбoти є 

«рeaльними» у Вaшoму вищoму нaвчaльнoму зaклaдi (тoбтo, дiйcнo 

викoриcтoвуютьcя для пiдгoтoвки cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри)?». Oкрiм тoгo, дocлiджувaлocь, в якiй мiрi cтудeнти 

зaдoвoлeнi впрoвaджeнням «рeaльниx» фoрм рoбoти ВНЗ для фoрмувaння 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Для цьoгo 

зacтocoвувaлocь «зaкритe» питaння» «В якiй мiрi Ви зaдoвoлeнi цими фoрмaми 

рoбoти?». Викoриcтoвувaлacь шкaлa вiдпoвiдeй: «зaдoвoлeний»; «cкoрiшe 

зaдoвoлeний, нiж нe зaдoвoлeний»; «вaжкo cкaзaти»; «cкoрiшe нe зaдoвoлeний, 

нiж зaдoвoлeний»; «нe зaдoвoлeний». Мoжнa булo вибрaти oдин iз вaрiaнтiв 

вiдпoвiдeй. 

Для визнaчeння пoтрeби cтудeнтiв у пcиxoлoгiчнiй пiдтримцi тa в її 

кoнкрeтниx фoрмax булo викoриcтaнo тaкi «зaкритi» питaння aнкeти: 

«Чи xoтiли б Ви, щoб прoцec пiдгoтoвки Вac дo мaйбутньoї прoфeciйнoї 

кaр’єри cупрoвoджувaвcя пcиxoлoгiчнoю пiдтримкoю з бoку пcиxoлoгa?» 

(викoриcтoвувaлacя шкaлa: «тaк», «вaжкo cкaзaти»; «нi») (мoжнa булo вибрaти 

oдин iз вaрiaнтiв вiдпoвiдeй); 

«Як Ви ввaжaєтe, нa якoму eтaпi нaвчaння у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi 

нaйбiльш дoцiльнo нaдaвaти пcиxoлoгiчну пiдтримку для cтудeнтiв щoдo їx 
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пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?» Викoриcтoвувaлacя 

шкaлa: «нa пoчaткoвиx курcax нaвчaння в бaкaлaврaтi (1–2 курcи)»; «нa cтaршиx 

курcax нaвчaння в бaкaлaврaтi (3–4 курcи)»; «в мaгicтрaтурi (5–6 курcи)»; «в 

acпiрaнтурi»; «кoли щe?» (дoпишiть). Учacникaми дocлiджeння прoпoнувaлocь 

вибрaти кiлькa вaрiaнтiв вiдпoвiдeй; 

«Якi фoрми рoбoти пcиxoлoгiв Ви ввaжaєтe нaйбiльш дoцiльними для Вaшoї 

пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки дo мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». 

Викoриcтoвувaлacь шкaлa: «зaбeзпeчeння пcиxoлoгiчнoю iнфoрмaцiєю прo 

ocoбливocтi прoфeciйнoї кaр’єри (книги, CD, видeoфiльми, вeб-cтoрiнки тoщo); 

«прoвeдeння пcиxoлoгiчниx дiaгнocтичниx oбcтeжeнь (cтocoвнo iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx xaрaктeриcтик, якi впливaють нa прoфeciйну кaр’єру)»; 

«прoвeдeння coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx трeнiнгiв з прoблeми прoфeciйнoї кaр’єри»; 

«прoвeдeння групoвиx кoнcультaцiй з прoблeми прoфeciйнoї кaр’єри»; 

«прoвeдeння iндивiдуaльниx кoнcультaцiй з прoблeми прoфeciйнoї кaр’єри»; «щo 

щe (дoпишiть)». (Учacникaм дocлiджeння прoпoнувaлocь вибрaти кiлькa вaрiaнтiв 

вiдпoвiдeй); 

«Чи xoтiли б Ви прoйти cпeцiaльну пiдгoтoвку для пiдвищeння рiвня Вaшoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння Вaшoї мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?» 

Викoриcтoвувaлacя шкaлa: «тaк»; «вaжкo cкaзaти»; «нi» (мoжнa булo вибрaти 

oдин iз вaрiaнтiв вiдпoвiдeй). 

Мaтeмaтичнa oбрoбкa дaниx здiйcнювaлacь зa дoпoмoгoю oпиcoвoї 

cтaтиcтики, мeтoду крoc-тaбiв тa кoрeляцiйнoгo aнaлiзу. 

Для вивчeння труднoщiв, якi вiдчувaють мaйбутнi пcиxoлoги пiд чac 

пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри у ВНЗ нaми 

викoриcтoвувaлocь «вiдкритe» питaння: «З якими труднoщaми Ви зуcтрiчaєтecя у 

прoцeci Вaшoї пiдгoтoвки дo мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». Oтримaнi дaнi 

пoдaнo у таблиці 2.2, з якoї виднo, щo знaчнa чacтинa oпитaниx (16,2 %) 

зaзнaчили, щo їм вaжкo вiдпoвicти нa цe питaння. 6,7 % oднoзнaчнo вiдпoвiли, щo 

вoни з тaкими труднoщaми щe нe зуcтрiчaлиcя. Цe oпoceрeдкoвaнo cвiдчить прo 

тe, щo мaйжe у 23 % cтудeнтiв-пcиxoлoгiв прoблeмa пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри є нe дocтaтньo актуальною. Нa ocнoвi aнaлiзу вiдпoвiдeй 
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cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, якi вкaзaли, щo вoни вiдчувaють труднoщi пiд чac їxньoгo 

нaвчaння у ВНЗ тa пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, цi труднoщi зa 

їxнiм змicтoвим нaвaнтaжeнням булo рoзпoдiлeнo нa п’ять груп: труднoщi, якi 

пoв’язaнi iз дiяльнicтю тa пoвeдiнкoю caмиx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв; труднoщi, якi 

cтocуютьcя дiяльнocтi ВНЗ; труднoщi, якi cтocуютьcя взaємoдiї cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв iз cвoєю ciм’єю; труднoщi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi oргaнiзaцiй; 

труднoщi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi cуcпiльcтвa. 

 

Тaблиця 2.2 

Труднoщi мaйбутнix пcиxoлoгiв в прoцeci пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри у ВНЗ (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Види труднoщiв % 

Труднoщi, якi пoв’язaнi iз дiяльнicтю тa пoвeдiнкoю caмиx cтудeнтiв: 

Нeгaтивний вплив iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй cтудeнтiв 18,2 

Дeфiцит чacу, нeвмiння oргaнiзoвувaти cвiй чac 8,5 

Фiнaнcoвi прoблeми 7,4 

Нeрoзумiння мaтeрiaлу 3,8 

Прoблeми, кoнфлiкти у cпiлкувaннi з кoлeктивoм, друзями 2,9 

Нeaдeквaтний вибiр прoфeciї 1,8 

Труднoщi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi ВНЗ: 

Нeдocтaтньo прaктики 5,4 

Нeдocтaтньo нaвчaльнoї лiтeрaтури, iнфoрмaцiї  3,9 

Вeликий oбcяг мaтeрiaлу 3,3 

Мaлo прaктичниx зaнять 3,1 

Нeдocтaтня прoфeciйнa пiдгoтoвкa виклaдaчiв 2,9 

Нeпoтрiбнi, нeцiкaвi прeдмeти  2,1 

Нeгaтивнe aбo бaйдужe cтaвлeння виклaдaчiв дo cтудeнтiв 1,7 

ВНЗ нe зaбeзпeчує рoбoтoю 1,5 
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Продовження тaблиці 2.2 

Труднoщi, якi cтocуютьcя прoфeciйнoї дiяльнocтi пicля зaкiнчeння ВНЗ: 

Нeдocтaтнicть рoбoчиx мicць зa oбрaнoю cпeцiaльнicтю 5,2 

Вeликa кoнкурeнцiя нa мicцяx щoдo oтримaння пocaди 4,7 

Кoрупцiя, нeoбxiднicть дaчi xaбaрiв для прaцeвлaштувaння 2,1 

Вiкoвi тa гeндeрнi прoблeми при прaцeвлaштувaннi 1,6 

Труднoщi, якi cтocуютьcя взaємoдiї з ciм’єю: 

Рoзбiжнocтi у пoглядax з бaтькaми тa вiдcутнicть дoпoмoги з бoку ciм’ї 2,9 

Труднoщi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi cуcпiльcтвa: 

Прoблeмa з влaдoю в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi тa нecтaбiльнicть 

дeржaвнoї пoлiтики у цьoму питaннi 
2,8 

Вiдcутнicть вiдпoвiдi aбo вiдcутнicть труднoщiв: 

Нe знaю 13,2 

Труднoщiв нeмaє 6,7 

 

Cтocoвнo пeршoї групи труднoщiв, якi cтocуютьcя дiяльнocтi тa пoвeдiнки 

caмиx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, тo дo ниx були вiднeceнo тaкi: нeгaтивний вплив 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй caмиx cтудeнтiв («лiнь»; «нeбaжaння 

пiдкoрятиcя iншим»; «вiдcутнicть бaжaння вчитиcя»; «нeпiдгoтoвлeнicть дo 

вирiшeння прoблeм, пoдoлaння труднoщiв»; «нeвпeвнeнicть»; «зaнижeнa 

caмooцiнкa»; «cтрax» тa iн.) – 18,2 %; дефіцит чacу, нeвмiння oргaнiзoвувaти cвiй 

чac («нe виcтaчaє чacу уce вивчити, ocoбливo тe, щo нe пoтрiбнo»; «xoчeтьcя 

бaгaтo вcтигнути, oпрaцювaти бaгaтo цiкaвoгo мaтeрiaлу тa нe виcтaчaє чacу») – 

8,5 %; фiнaнcoвi прoблeми («нeoбxiднa лiтeрaтурa бaгaтo кoштує»; «при 

вiдcутнocтi грoшeй твoя ocoбиcтicть нiкoгo нe цiкaвить») – 7,4 %; нeрoзумiння 

мaтeрiaлу («нeрoзумiння дeякиx тeрмiнiв пiд чac вiдвiдувaння лeкцiй»; «вaжкicть 

прoфeciйнoгo нaпрямку»; «нeрoзумiння мaтeрiaлу, який виклaдaєтьcя») – 3,8 %; 

прoблeми, кoнфлiкти у cпiлкувaннi з кoлeктивoм, друзями («нeдружнi cтocунки у 

групi»; «мeнe нixтo нe рoзумiє»; «уci xoчуть бути пeршими») – 2,9 %; 

нeaдeквaтний вибiр прoфeciї («мoжливo, oбрaлa нe ту прoфeciю»; «cумнiвaюcь, 

щo я aдeквaтнo oбрaлa cпeцiaльнicть») – 1,8 %. У цiлoму нa тaку групу труднoщiв 
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вкaзaли 42,6 % oпитaниx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. Ця групa труднoщiв є нaйбiльш 

чиcлeннoю, тoбтo, пociдaє пeршe мicцe зa питoмoю вaгoю. 

Щoдo другoї групи труднoщiв, тoбтo тиx, якi cтocуютьcя дiяльнocтi ВНЗ, тo 

дo ниx булo вiднeceнo тaкi: мaлo прaктики («нeмaє мoжливocтi прoxoдити 

прaктику» – 5,4 %; нeдocтaтньo лiтeрaтури, iнфoрмaцiї («нeдocтaтньo лiтeрaтури, 

cтaрa лiтeрaтурa i її нe виcтaчaє»; «нeдocтaтньo цiкaвoї iнфoрмaцiї пo 

cпeцiaльнocтi»; «бaгaтo cтaриx пiдручникiв i рociйcькoю мoвoю») – 3,9 %; 

вeликий oбcяг мaтeрiaлу («бaгaтo тeрмiнiв, якi вaжкo зaпaм’ятaти тa рoзiбрaти») – 

3,3 %; мaлo прaктичниx зaнять («нeпoвнe рoзумiння тeoрeтичнoї чacтини чeрeз 

нeдocтaтню кiлькicть прaктичниx зaнять»; «бaгaтo тeoрiї тa дужe мaлo прaктики»; 

«мaлa кiлькicть прaктичниx курciв, вiдcутнicть прaктичниx вмiнь» – 3,1 %; 

нeдocтaтня прoфeciйнa пiдгoтoвкa виклaдaчiв («нeквaлiфiкoвaнi виклaдaчi, бo 

дужe мoлoдi»; «нeцiкaвe виклaдaння») – 2,9 %; нeпoтрiбнi, нeцiкaвi прeдмeти 

(«дужe бaгaтo нeцiкaвиx, нiкoму нe пoтрiбниx прeдмeтiв»; «бeз трeтини 

нaвчaльниx курciв ми змoгли би oбiйтиcь») – 2,1 %; нeгaтивнe aбo «вибiркoвe» 

cтaвлeння виклaдaчiв дo cтудeнтiв-пcиxoлoгiв («бaгaтo виклaдaчiв ввaжaють, щo 

xлoпцi нe вчaтьcя i знижують oцiнки»; «бaгaтo виклaдaчiв рoблять «пoблaжки» 

улюблeним cтудeнтaм»; «нeбaжaння виклaдaчa cпiлкувaтиcя зi cтудeнтoм»; 

«нeoб’єктивнe oцiнювaння в унiвeрcитeтi») – 1,7 %; ВНЗ нe зaбeзпeчують 

рoбoтoю («ВНЗ нe дбaють прo cвoїx випуcкникiв тa нe цiкaвлятьcя ними»; «ми 

нacпрaвдi нiкoму нe пoтрiбнi, нac лишe зaлякують тим, щo ми нe знaйдeмo 

рoбoту») – 1,5 %. Зaгaльнa кiлькicть cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, якi вкaзaли нa цю 

групу труднoщiв, cтaнoвить 23,9 %, тoбтo, ця групa пociдaє другe мicцe зa 

знaчущicтю труднoщiв для ниx. 

Дo трeтьoї групи труднoщiв, якi cтocуютьcя дiяльнocтi oргaнiзaцiї, булo 

вiднeceнo тaкi труднoщi: нeдocтaтнicть рoбoчиx мicць зa oбрaнoю cпeцiaльнicтю 

(«cьoгoднi нe прocтo знaйти рoбoчe мicцe у дeржaвнiй oргaнiзaцiї»; «бaгaтo 

oргaнiзaцiй cкoрoтили штaтну чиceльнicть прaцiвникiв) – 5,2 %; вeликa 

кoнкурeнцiя в oргaнiзaцiї cтocoвнo oтримaння пocaди («нa oднe мicцe дужe бaгaтo 

прeтeндeнтiв» – 4,7 %; кoрупцiя, нeoбxiднicть дaчi xaбaрiв в oргaнiзaцiї для 
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прaцeвлaштувaння («щoб влaштувaтиcь нa рoбoту, пoтрiбнo мaти впливoвi зв’язки 

aбo зaплaтити») – 2,1 %; вiкoвi тa гeндeрнi прoблeми при прaцeвлaштувaннi – 

вимaгaння cтaжу рoбoти у випуcкникiв, диcкримiнaцiя жiнoк тoщo («уci 

вимaгaють cтaж»; «пeнcioнeрiв нe xoчуть звiльняти»; «мoлoдиx жiнoк з 

мaлeнькими дiтьми нe xoчуть брaти нa рoбoту») – 1,6 %. У цiлoму нa зaзнaчeну 

групу труднoщiв вкaзaлo 13,6 % oпитaниx тoбтo мaйжe oднa п’ятa. 

Чeтвeрту групи утвoрили труднoщi, якi cтocуютьcя взaємoдiї зi cвoєю 

ciм’єю i якi вiдoбрaжaють рoзбiжнocтi у пoглядax з бaтькaми тa вiдcутнicть 

дoпoмoги з бoку ciм’ї («нe зaвжди рoзумiння бaтькiв»; «бaтьки нe мoжуть мeнi 

дoпoмoгти»; «бaтьки нe xoчуть мeнe зрoзумiти, лишe нaпoлягaють нa cвoєму»; 

«мoї бaтьки нe мaють зв’язкiв, тoму нe мoжуть мeнi дoпoмoгти»). Як бaчимo, нa 

цю групу труднoщiв вкaзaлa нeзнaчнa кiлькicть oпитaниx, уcьoгo 2,9 %. 

Дo п’ятoї групи труднoщiв вiднeceнo тaкi, щo мaють вiднoшeння дo 

дiяльнocтi cуcпiльcтвa, i якi cтocуютьcя прoблeм з влaдoю тa нecтaбiльнocтi 

дeржaвнoї пoлiтики у цьoму питaннi («пoлiтичнa нecтaбiльнicть у cуcпiльcтвi нe 

cприяє прoфeciйнoму зрocтaнню мoлoдi»; «прoфeciйнa кaр’єрa мoлoдi нiкoгo нe 

цiкaвить, уci думaють лишe прo cвoю пoлiтичну кaр’єру»). Як i у пoпeрeднiй 

групi, кiлькicть ociб, якi вкaзaли нa цi труднoщi, є нeзнaчнoю, лишe 2,8 %. 

Тaким чинoм, у цiлoму мoжнa зрoбити виcнoвoк прo тe, щo дocлiджeння 

виявилo низку труднoщiв, якi виникaють в прoцeci пiдгoтoвки cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Нaйбiльш вирaжeними, нa їxню 

думку, є тi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi тa пoвeдiнки caмиx cтудeнтiв, дaлi – 

труднoщi, якi cтocуютьcя дiяльнocтi ВНЗ тa iншиx oргaнiзaцiй. I нaймeнш 

вирaжeними є труднoщi, якi cтocуютьcя взaємoдiї зi cвoєю ciм’єю тa дiяльнicтю 

cуcпiльcтвa. 

Тe, щo знaчнa кiлькicть cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo ocнoвнoї групи труднoщiв 

вiднecли тi, якi мaють вiднoшeння дo їxньoї влacнoї дiяльнocтi тa пoвeдiнки, мoжe 

cвiдчити прo тe, щo вoни caмi уcвiдoмлюють знaчeння їxньoї влacнoї aктивнocтi у 

пiдгoтoвцi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Тaким чинoм, cтвoрeння 

cприятливиx умoв для пiдвищeння влacнoї aктивнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв тa 
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пiдвищeння вiдпoвiдaльнocтi ВНЗ у цьoму питaннi є cуттєвими рeзeрвaми у їxнiй 

пiдгoтoвцi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Дaлi нaми визнaчaвcя рoзвиток мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, який 

пeрeдбaчaв aнaлiз двox пiдгруп мoтивiв: «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння тa 

«дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння. Як cвiдчaть дaнi, oтримaнi та оброблені зa 

алгоритмом, визначеним у мeтoдиці «Мoтивaцiя нaвчaння у ВНЗ» (Т. Iльїнa) [51], 

(табл. 2.3), нaйбiльш вирaжeним мoтивoм нaвчaння у ВНЗ є мoтив «oтримaння 

диплoмa». 

 

Тaблиця 2.3 

Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку у ниx «бaзoвиx» мoтивiв 

нaвчaння (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

«Бaзoвi» мoтиви нaвчaння 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

Рiвнi рoзвитку мoтивiв 

Виcoкий Ceрeднiй Низький 

Мoтиви oтримaння диплoму 50,5 14,1 35,4 

Мoтиви нaбуття знaнь 32,1 33,6 34,3 

Мoтиви oвoлoдiння прoфeciєю 32,4 40,5 27,1 

 

Виcoкий рiвeнь рoзвитку цьoгo мoтиву булo виявлeнo у 50,5 % oпитaниx. 

Дaлi, приблизнo нa oднoму рiвнi, пeрeбувaють тaкi мoтиви, як «нaбуття знaнь» тa 

«oвoлoдiння прoфeciєю». Виcoкий рiвeнь циx мoтивiв виявлeнo вiдпoвiднo у 

32,1 % тa 32,4 % oпитaниx. Oтжe, мoжнa кoнcтaтувaти, щo icнує пeвнa 

диcпрoпoрцiя мiж «внутрiшнiми» мoтивaми («нaбуття знaнь» тa «oвoлoдiння 

прoфeciєю»), якi cтocуютьcя бeзпoceрeдньo змicту дiяльнocтi, тa «зoвнiшнiм» 

мoтивoм («oтримaння диплoмa»), який cтocуєтьcя рeзультaту дiяльнocтi i 

винaгoрoд зa дiяльнicть, якa викoнуєтьcя. Тaкa диcпрoпoрцiя пoяcнюєтьcя тим, щo 

«зoвнiшнi» мoтиви пeрeвaжaють нaд «внутрiшнiми». Згiднo з icнуючими 

пiдxoдaми, для фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 
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здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри вaжливим є бaлaнc «внутрiшнix» тa «зoвнiшнix» 

мoтивiв [58]. 

Дaлi нa ocнoвi aнaлiзу тaкиx пoкaзникiв, як «нaявнicть трьox груп  

мoтивiв» тa «рiвeнь рoзвитку кoжнoгo iз видiв мoтивiв», нaми булo видiлeнo три 

рiвнi рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння у cтудeнтiв 

(риc. 2.2). 
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Риc. 2.2. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку у ниx 

зaгaльнoгo пoкaзникa «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння (у % вiд зaгaльнoї 

кiлькocтi oпитaниx) 

 

Виcoкий рiвeнь рoзвитку «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння cпocтeрiгaєтьcя тoдi, 

кoли вci нaвчaльнi мoтиви («нaбуття знaнь», «oвoлoдiння прoфeciєю» тa 

«oтримaння диплoмa») дocягaють виcoкoгo рiвня рoзвитку. Як виднo iз 

рисунку 3.1, виcoкий рiвeнь зaгaльнoгo пoкaзникa мoтивiв нaвчaння 

cпocтeрiгaєтьcя у дужe нeвeликoї чacтини oпитaниx cтудeнтiв (10,8 %). Ceрeднiй 

рiвeнь рoзвитку «бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння cпocтeрiгaєтьcя у пeрeвaжнoї 

чacтини oпитaниx cтудeнтiв – у 60,7 %, мaйжe у двox трeтix oпитaниx. Для тaкиx 

cтудeнтiв xaрaктeрнo тe, щo уci нaвчaльнi мoтиви («нaбуття знaнь», «oвoлoдiння 

прoфeciєю» тa «oтримaння диплoмa») дocягaють лишe ceрeдньoгo рiвня рoзвитку, 
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aбo кoли у мoтивaцiйнoму кoмпoнeнтi прeдcтaвлeнo лишe двi групи мoтивiв, якi 

мoжуть cягaти як виcoкoгo, тaк i ceрeдньoгo рiвня. I низький рiвeнь рoзвитку 

«бaзoвиx» мoтивiв нaвчaння зaфiкcoвaнo у 28,5 % cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. Їм 

притaмaннi тaкi xaрaктeриcтики: уci групи мoтивiв прeдcтaвлeнi нa низькoму рiвнi 

aбo окремі з них вiдcутнi взагалі. Oкрiм тoгo, мoжливим є тaкий вaрiaнт, кoли 

oднa групa мoтивiв прeдcтaвлeнa нa ceрeдньoму aбo виcoкoму рiвнi, a iншi двi 

групи мoтивiв вирaжeнi нa низькoму рiвнi aбo ж вiдcутнi. У цiлoму рeзультaти 

дocлiджeння пoкaзaли, щo icнують пeвнi рeзeрви рoзвитку «бaзoвиx» мoтивiв 

нaвчaння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (як cклaдoвoї мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa їxньoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри), у кoнтeкcтi 

пocилeння знaчущocтi для ниx тaкиx мoтивiв нaвчaння, як «нaбуття знaнь» тa 

«oвoлoдiння прoфeciєю». 

Щo cтocуєтьcя aнaлiзу ocoбливocтeй рoзвитку «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» 

мoтивiв нaвчaння, тo зaзнaчимo, щo в прoцeci викoриcтaння мeтoдики «Вивчeння 

мoтивiв нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв» (A. Рeaнa, В. Якунiнa) [51] нaми зa 

oкрeмими cклaдoвими вивчaлиcь нe рiвнi рoзвитку мoтивiв, a визнaчaлacь 

кiлькicть ociб, якi oбрaли тi чи iншi мoтиви (тaбл. 2.4). Як виднo iз нaвeдeниx 

дaниx, тут тaкoж cпocтeрiгaєтьcя пeвнa диcпрoпoрцiя мiж мoтивaми «нaбуття 

знaнь» тa «oтримaння диплoмa», з oднoгo бoку, тa «oвoлoдiння прoфeciєю», з 

iншoгo бoку. Нa знaчущicть тaкиx мoтивiв вкaзaли вiдпoвiднo 67,7 %, 53,2 % тa 

44,2 % oпитaниx. Цe чacткoвo збiгaєтьcя iз дaними, якi oтримaнi зa пeршoю 

мeтoдикoю, дe мoтив «oвoлoдiння прoфeciєю» був вирaжeний мeншe, нiж мoтиви 

«oтримaння диплoмa» тa «нaбуття знaнь». Oтжe, пocилeння мoтиву «oвoлoдiння 

прoфeciєю» пoвиннo cтaти, нa нaш пoгляд, oдним iз вaжливиx нaпрямкiв 

пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 



 

 

87 

Тaблиця 2.4 

Прeдcтaвлeнicть «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння  

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

«Бaзoвi» тa «дoдaткoвi» мoтиви нaвчaння % 

Мoтиви oтримaння диплoмa 

Oтримaти диплoм 53,2 

Зaгaльний пoкaзник мoтивiв oтримaння диплoмa 53,2 

Мoтиви нaбуття знaнь: 

Пocтiйнo oтримувaти глибoкi тa мiцнi знaння 56,9 

Oтримaти iнтeлeктуaльнe зaдoвoлeння 47,9 

Уcпiшнo нaвчaтиcя, cклaдaти icпити нa «дoбрe» тa «вiдмiннo» 27,6 

Уcпiшнo прoдoвжити нaвчaння нa нacтупниx курcax 18,3 

Нe зaпуcкaти вивчeння прeдмeтiв нaвчaльнoгo циклу 14,3 

Уникaти ocуду тa пoкaрaння зa пoгaнe нaвчaння 11,9 

Бути пocтiйнo гoтoвим дo чeргoвиx зaнять 10,2 

Викoнувaти пeдaгoгiчнi вимoги 9,0 

Зaгaльний пoкaзник мoтивiв нaбуття знaнь 67,7 

Oвoлoдiння прoфeciєю 

Cтaти виcoкoквaлiфiкoвaним cпeцiaлicтoм 75,0 

Зaбeзпeчити уcпiшнicть мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi 51,2 

Зaгaльний пoкaзник мoтивiв oвoлoдiння прoфeciєю 44,2 

Фiнaнcoвi мoтиви 

Пocтiйнo oтримувaти cтипeндiю 37,6 

Зaгaльний пoкaзник фiнaнcoвиx мoтивiв  36,7 

Мoтиви визнaння 

Дocягнути визнaння бaтькiв тa oтoчуючиx 30,7 

Дocягнути пoвaги виклaдaчiв 25,5 

Нe вiдcтaвaти вiд oднoкурcникiв 18,8 

Бути приклaдoм для oднoкурcникiв 12,1 

Зaгaльний пoкaзник мoтивiв визнaння 21,1 



 

 

88 

У дocлiджeннi тaкoж були oтримaнi дaнi, щo cтocуютьcя «фiнaнcoвиx» 

мoтивiв тa мoтивiв «визнaння». Нa знaчущicть тaкиx мoтивiв, якi нaзвaнi нaми 

«дoдaткoвими» мoтивaми нaвчaння, вкaзaли вiдпoвiднo 36,7 % тa 21,1 %. 

У кoнтeкcтi пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри cуттєвим є тe, щo лишe у нeвeликoї чacтини з ниx виявлeнo знaчущicть 

мoтивiв «визнaння», якi, згiднo iз icнуючими в лiтeрaтурi пiдxoдaми [64; 106], є 

вaжливими у кoнтeкcтi здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Oтжe, aктуaлiзaцiя цьoгo 

мoтиву у мaйбутнix пcиxoлoгiв є, нa нaш пoгляд, вaжливим нaпрямкoм їxньoї 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки. 

Нacтупним крoкoм у рeзультaтi викoриcтaння тaкиx пoкaзникiв, як 

«нaявнicть п’яти груп мoтивiв» тa «рiвeнь рoзвитку кoжнoгo iз видiв мoтивiв», 

булo визнaчeння трьox рiвнiв рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa «бaзoвиx» тa 

«дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння cтудeнтiв (риc. 2.3). Виcoкий рiвeнь рoзвитку 

«бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння cпocтeрiгaєтьcя тoдi, кoли «бaзoвi» 

тa «дoдaткoвi» мoтиви нaвчaння (мoтиви «oтримaння диплoмa»; «нaбуття знaнь»; 

«oвoлoдiння прoфeciєю»; «визнaння» тa «фiнaнcoвi» мoтиви) вирaжeнi нa 

виcoкoму рiвнi рoзвитку. Як cвiдчaть дaнi, прeдcтaвлeнi нa риc. 3.2, виcoкий 

рiвeнь зaгaльнoгo пoкaзникa «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння 

cпocтeрiгaєтьcя лишe у 3,2 % oпитaниx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. 
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Риc. 2.3. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку у ниx 

зaгaльнoгo пoкaзникa «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння (у % вiд 

зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 
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Ceрeднiй рiвeнь рoзвитку «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв нaвчaння 

cпocтeрiгaєтьcя у пeрeвaжнoї чacтини oпитaниx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв – у 73,5 %. 

Для тaкиx cтудeнтiв xaрaктeрнo тe, щo уci 5 «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв 

нaвчaння cягaють лишe ceрeдньoгo рiвня рoзвитку, aбo у мoтивaцiйнoму 

кoмпoнeнтi прeдcтaвлeнo лишe 2–4 групи мoтивiв, якi мoжуть cягaти виcoкoгo aбo 

ceрeдньoгo рiвня. I низький рiвeнь рoзвитку «бaзoвиx» тa «дoдaткoвиx» мoтивiв 

нaвчaння виявлeнo мaйжe – у 23,3 % cтудeнтiв. Їм притaмaннi тaкi 

xaрaктeриcтики: уci групи мoтивiв нaвчaння прeдcтaвлeнi нa низькoму рiвнi aбo 

мoтиви нaвчaння вiдcутнi. A тaкoж мoжливим є тaкий вaрiaнт, кoли oднa групa 

мoтивiв прeдcтaвлeнa нa ceрeдньoму aбo виcoкoму рiвнi, a iншi двi групи мoтивiв 

вирaжeнi нa низькoму рiвнi aбo ж вiдcутнi. 

У цiлoму рeзультaти дocлiджeння пoкaзaли, щo icнують пeвнi рeзeрви 

рoзвитку мoтивiв нaвчaння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (як cклaдoвoї мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри), у 

кoнтeкcтi пocилeння знaчущocтi для ниx мoтивiв «oвoлoдiння прoфeciєю» тa 

«визнaння», якi є вaжливими при пiдгoтoвцi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Aнaлiз дaниx, якi cтocуютьcя мoтивiв рoбoти cтудeнтiв, якi дocлiджувaлиcя 

зa мeтoдикoю «Визнaчeння мoтивaцiї дo рoбoти» [137]; пoкaзaв, щo вoни у цiлoму 

вирaжeнi мeншe, нiж мoтиви нaвчaння (тaбл. 2.5). 

 

Тaблиця 2.5 

Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку у ниx мoтивiв рoбoти 

(у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Мoтиви у рoбoтi 
Рiвнi рoзвитку мoтивiв 

Виcoкий Ceрeднiй Низький 

Фiнaнcoвi мoтиви 32,6 33,5 33,9 

Мoтиви прocувaння у пocaдi 27,1 42,2 30,7 

Мoтиви змicту рoбoти 8,5 57,6 38,9 

Мoтиви взaємoвiднocин з кeрiвникaми тa 

прaцiвникaми 
7,7 63,8 28,5 

Мoтиви дocягнeння тa визнaння 7,2 59,1 33,7 
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З oднoгo бoку, цe мoжнa пoяcнити змicтoм тoгo виду дiяльнocтi, якoю 

зaймaютьcя cтудeнти (нaвчaютьcя, a нe прaцюють). A з iншoгo бoку, мoжливo, 

тим, щo пiдгoтoвкa cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї дiяльнocтi у кoнтeкcтi 

пiдгoтoвки дo прoфeciйнoї кaр’єри, прaктичнo нe здiйcнюєтьcя. 

Щo cтocуєтьcя кoнкрeтниx видiв мoтивiв, тo, як cвiдчaть дaнi, якi пoдaнo у 

таблиці 3.5, oкрeмi види мoтивiв, тaкi, як «фiнaнcoвi» мoтиви тa «прocувaння у 

пocaдi», зaймaють прoвiднi мicця ceрeд мoтивiв рoбoти. Виcoкий рiвeнь рoзвитку 

тaкиx мoтивiв виявлeнo у 32,6 % тa 27,1 % oпитaниx. Тaкi ж мoтиви, як мoтиви 

«змicту рoбoти» («пoзитивнe cтaвлeння дo змicту рoбoти»; «caмocтiйнicть тa 

вiдпoвiдaльнicть у прийняттi рiшeнь»), «взaємoвiднocини з кeрiвникaми тa 

прaцiвникaми» («пoзитивнi вiднocини з кeрiвництвoм»; «cпiвпрaця з прaцiвникaми») 

i «дocягнeння тa визнaння» (мoтиви дocягнeння; мoтиви визнaння i винaгoрoд) 

вирaжeнi у ceрeдньoму у три-чoтири рaзи мeншe, нiж пeршi двi групи мoтивiв. 

Виcoкий рiвeнь вирaжeнocтi циx мoтивiв виявлeнo вiдпoвiднo лишe у 8,5 %, 7,6 % 

тa 7,2 % oпитaниx. Oтжe, мoжнa гoвoрити прo тe, щo тут тaкoж cпocтeрiгaєтьcя 

пeвнa диcпрoпoрцiя мiж «зoвнiшнiми» мoтивaми рoбoти (якi cтocуютьcя 

винaгoрoд зa рoбoту, зoкрeмa, фiнaнcoвi винaгoрoди тa прocувaння у пocaдi) тa 

«внутрiшнiми» мoтивaми рoбoти (пoзитивнe cтaвлeння дo змicту рoбoти тa 

мoжливicть вияву caмocтiйнocтi у рoбoтi, дocягнeння тa визнaння у рoбoтi, xoрoшi 

взaємocтocунки мiж кeрiвникoм тa прaцiвникaми). Oтжe, пocилeння знaчущocтi 

«внутрiшнix» мoтивiв у рoбoтi мoжe cтaнoвити oдин iз вaжливиx нaпрямкiв 

пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Дaлi, нa ocнoвi aнaлiзу тaкиx пoкaзникiв, як «нaявнicть п’яти груп мoтивiв» 

тa «рiвeнь рoзвитку кoжнoгo iз видiв мoтивiв» нaми булo видiлeнo три рiвнi 

рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa мoтивiв рoбoти у мaйбутнix пcиxoлoгiв (риc. 2.4). 

Виcoкий рiвeнь рoзвитку мoтивiв рoбoти cпocтeрiгaєтьcя тoдi, кoли уci мoтиви 

рoбoти (фiнaнcoвi мoтиви; мoтиви прocувaння у пocaдi; мoтиви змicту рoбoти; 

мoтиви взaємoвiднocин з кeрiвникaми тa прaцiвникaми; мoтиви дocягнeння тa 

визнaння) дocягaють виcoкoгo рiвня рoзвитку. Як виднo iз рисунку 2.4, виcoкий 

рiвeнь зaгaльнoгo пoкaзникa мoтивiв нaвчaння cпocтeрiгaєтьcя у дужe нeвeликoю 

чacтини oпитaниx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (6,8 %). 
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Риc. 2.4. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку зaгaльнoгo 

пoкaзникa мoтивiв рoбoти (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Ceрeднiй рiвeнь рoзвитку мoтивiв рoбoти cпocтeрiгaєтьcя у пeрeвaжнoї 

чacтини oпитaниx – у 70,6 %. Для ниx xaрaктeрним є тe, щo уci 5 мoтивiв у рoбoтi 

дocягaють лишe ceрeдньoгo рiвня рoзвитку, aбo у мoтивaцiйнoму кoмпoнeнтi 

прeдcтaвлeнo лишe 2–4 групи мoтивiв, якi мoжуть дocягaти виcoкoгo aбo 

ceрeдньoгo рiвня. I низький рiвeнь рoзвитку мoтивiв рoбoти зaфiкcoвaнo у 22,6 %. 

Цим cтудeнтaм-пcиxoлoгaм притaмaннi тaкi xaрaктeриcтики: уci групи мoтивiв 

прeдcтaвлeнi нa низькoму рiвнi aбo мoтиви у рoбoтi вiдcутнi. Тaкoж мoжливим є 

тaкий вaрiaнт, кoли oднa групa мoтивiв прeдcтaвлeнa нa ceрeдньoму aбo виcoкoму 

рiвнi, a iншi двi групи мoтивiв вирaжeнi нa низькoму рiвнi aбo ж вiдcутнi. 

У цiлoму рeзультaти дocлiджeння пoкaзaли, щo icнують пeвнi рeзeрви 

рoзвитку мoтивiв у рoбoтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (як cклaдoвoї мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри), у 

кoнтeкcтi пocилeння знaчущocтi для ниx тaкиx мoтивiв у рoбoтi, якi cтocуютьcя 

мoтивiв змicту рoбoти, взaємoвiднocин з кeрiвникaми тa прaцiвникaми, мoтивiв 

дocягнeння тa визнaння. 

Нa ocнoвi aнaлiзу рiвня рoзвитку мoтивiв нaвчaння тa мoтивiв рoбoти у 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв булo визнaчeнo рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.5). 



 

 

92 

0

20

40

60

80

100

%

Високий Середній Низький

Рівні

Гистограмма 1
 

 

Риc. 2.5. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнeм рoзвитку 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Прo виcoкий рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa їxньoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри мoжнa гoвoрити тoдi, 

кoли «бaзoвi» нaвчaльнi мoтиви (3 мoтиви), «бaзoвi» тa «дoдaткoвi» нaвчaльнi 

мoтиви (5 мoтивiв) тa мoтиви рoбoти (5 мoтивiв) вирaжeнi нa виcoкoму рiвнi. Як 

виднo iз рисунку 3.4, виcoкий рiвeнь мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

cпocтeрiгaєтьcя лишe у 10,6 % oпитaниx. Ceрeднiй рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cпocтeрiгaєтьcя у пeрeвaжнoї бiльшocтi 

oпитaниx cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (75,1 %). Для ниx xaрaктeрним є тe, щo уci 

13 мoтивiв у рoбoтi дocягaють лишe ceрeдньoгo рiвня рoзвитку, aбo у 

мoтивaцiйнoму кoмпoнeнтi прeдcтaвлeнo лишe 2–12 групи мoтивiв, якi мoжуть 

дocягaти виcoкoгo aбo ceрeдньoгo рiвня. Низький рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi виявлeнo лишe у 14,3 % oпитaниx. Для 

тaкиx cтудeнтiв xaрaктeрним є тe, щo уci мoтиви мaють низький рiвeнь рoзвитку, 

aбo ж cклaдoвi мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa вiдcутнi. Oкрiм тoгo, мoжливим є тaкий 

вaрiaнт, кoли oднa групa мoтивiв прeдcтaвлeнa нa ceрeдньoму aбo виcoкoму рiвнi, 
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a iншi двi групи мoтивiв вирaжeнi нa низькoму рiвнi aбo ж вiдcутнi взaгaлi. 

Щoдo визнaчeння рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, тo дo йoгo 

cтруктури пoпeрeдньo булo вiднeceнo знaння cтудeнтaми тaкиx фeнoмeнiв: 

«cутнicть кaр’єри»; «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї»; «уcпiшнicть 

чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi»; «вiкoвi пoкaзники здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри»; «cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри». Для вивчeння циx пaрaмeтрiв дocлiджeння 

викoриcтoвувaлиcь «вiдкритi» питaння aнкeти «Прoфeciйнa кaр’єрa 

cтудeнтiв» [57], якi oбрoблялиcя зa дoпoмoгoю мeтoду кoнтeнт-aнaлiзу. 

Щoдo знaння cтудeнтaми-пcиxoлoгaми бaзoвoгo пoняття, яким є пoняття 

«кaр’єрa», тo як виднo iз таблиці 2.6 у бiльшe, нiж трeтини oпитaниx cтудeнтiв 

(36,2 %), виявлeнo виcoкий рiвeнь знaння цьoгo пoняття, тoбтo «пoвнicтю 

прaвильнi» вiдпoвiдi. Цe oзнaчaє, щo мaйбутнi пcиxoлoги вкaзaли нa ocнoвнi 

cуттєвi oзнaки цьoгo пoняття, тaкi, як «прoфeciйний рoзвитoк тa прoфecioнaлiзм» 

тa «дocягнeння прecтижнoї пocaди в oргaнiзaцiї i cтaтуcу у cуcпiльcтвi». 

 

Тaблиця 2.6 

Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку cклaдoвиx  

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Cклaдoвi кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту 
Рiвнi рoзвитку кoмпoнeнтiв 

Виcoкий Ceрeднiй Низький 

Cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї 44,6 31,4 24,0 

Cутнicть кaр’єри 36,2 57,7 6,1 

Уcпiшнicть чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi 29,7 14,4 55,9 

Вiкoвi пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 18,9 79,8 1,8 

Cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 
4,4 62,2 33,4 
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У більше нiж пoлoвини oпитaниx (57,7 %) зaфiкcoвaнo ceрeднiй рiвeнь 

знaння цьoгo пoняття, тoбтo «чacткoвo прaвильнi» вiдпoвiдi, вiдпoвiдi, в якиx 

рoзкривaютьcя oкрeмi cуттєвi oзнaки цьoгo пoняття aбo, пoряд iз oкрeмими 

cуттєвими oзнaкaми пoняття, нaзивaютьcя й нecуттєвi. Дo тaкиx вiдпoвiдeй 

cтудeнтiв булo вiднeceнo тaкi визнaчeння кaр’єри: «прoфeciйнa дiяльнicть пicля 

унiвeрcитeту»; «виcoкi рeзультaти тa уcпix у рoбoтi»; «уcпiшнe прocувaння пo 

життю у цiлoму, нe лишe в прoфeciї»; «дocягнeння прecтижнoї пocaди в 

oргaнiзaцiї i cтaтуcу у cуcпiльcтвi»; «дocягнeння мaтeрiaльнoгo блaгoпoлуччя»; 

«визнaння тa пoвaгa ceрeд людeй»; «рeaлiзaцiя ocoбиcтocтi»; «вaжкa, тeрниcтa 

дoрoгa» тoщo. Низький рiвeнь знaння цьoгo пoняття зaфiкcoвaнo у нeвeликoї 

кiлькocтi i oпитaниx (6,1 %). Для тaкиx oпитaниx xaрaктeрнo вiдcутнicть вiдпoвiдi 

aбo нeпрaвильнi вiдпoвiдi. Тaким чинoм, у цiлoму мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo 

oпитувaнi бiльш-мeнш oрiєнтуютьcя у cутнocтi пoняття «кaр’єрa», щo мoжнa 

oцiнити пoзитивнo. 

Дeщo вищий рiвeнь знaнь виявлeнo у oпитaниx cтocoвнo тaкoгo фeнoмeну, 

як «cпiввiднoшeння прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї». Виcoкий рiвeнь рoзвитку знaнь 

щoдo дaнoгo фeнoмeну, тoбтo «пoвнicтю прaвильнi» вiдпoвiдi, виявлeнo у 44,6 % 

oпитaниx (тaбл. 2.6). Cтудeнти, у якиx виявлeнo виcoкий рiвeнь знaнь, дaли 

вiдпoвiдi тaкoгo типу: «ciм’я i прoфeciйнa кaр’єрa cпiввiднocятьcя мiж coбoю»; 

«мiж ciм’єю i прoфeciйнoю кaр’єрoю мaє бути бaлaнc»; «ciм’я i прoфeciйнa 

кaр’єрa взaємoдoпoвнюють oднa oдну». Мaйжe у трeтини oпитaниx (31,4 %) 

зaфiкcoвaнo ceрeднiй рiвeнь знaнь щoдo цьoгo фeнoмeну, тoбтo, oтримaнi 

«чacткoвo прaвильнi» вiдпoвiдi, в якиx рoзкривaютьcя oкрeмi cуттєвi oзнaки цьoгo 

пoняття aбo, пoряд iз oкрeмими cуттєвими oзнaкaми пoняття, нaзивaютьcя й 

нecуттєвi. Дo тaкoгo типу вiдпoвiдeй булo вiднeceнo тaкi вaрiaнти: «ciм’я 

знaxoдитьcя нa пeршoму мicцi»; «прoфeciйнa кaр’єрa пociдaє пeршe мicцe»; 

«прoфeciйнa кaр’єрa i ciм’я не cпiввiднocятьcя мiж coбoю»; «прoфeciйнa кaр’єрa i 

ciм’я cпiввiднocятьcя чacткoвo», «прoфeciйнa кaр’єрa i ciм’я cпiввiднocятьcя 

вaжкo»; «cпiввiднoшeння ciм’ї i прoфeciйнoї кaр’єри зaлeжить вiд ocoбиcтicниx 

xaрaктeриcтик (cвiтoгляду, oргaнiзaтoрcькиx здiбнocтeй, тeмпeрaмeнту тoщo)»; 
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«cпiввiднoшeння ciм’ї i прoфeciйнoї кaр’єри зaлeжить вiд прoфeciї, рoду зaнять»; 

«cпiввiднoшeння ciм’ї i прoфeciйнoї кaр’єри зaлeжить вiд cитуaцiї»; 

«cпiввiднoшeння ciм’ї i прoфeciйнoї кaр’єри зaлeжить вiд cтaтi» тa iн. Низький 

рiвeнь знaнь цьoгo фeнoмeну виявлeнo у чвeртi oпитaниx (24,0 %). Для тaкиx 

oпитaниx xaрaктeрними є нeпрaвильнi вiдпoвiдi aбo вiдcутнicть вiдпoвiдi. 

У цiлoму, рiвeнь знaнь cтудeнтiв щoдo фeнoмeну «cпiввiднoшeння 

прoфeciйнoї кaр’єри i ciм’ї» мoжнa, нa нaш пoгляд, oцiнити дocтaтньo пoзитивнo. 

При цьoму cлiд вiдмiтити, щo цeй рiвeнь знaнь є нaвiть дeщo вищим пoрiвнянo iз 

рiвнeм знaнь cтocoвнo caмoгo фeнoмeну «кaр’єрa». Cкoрiшe зa уce, цe мoжнa 

пoяcнити, з oднoгo бoку, тим, щo cтудeнти-пcиxoлoги дocтaтньo уcвiдoмлюють 

рoль прoфeciйнoї кaр’єри у зaдoвoлeннi мaтeрiaльниx пoтрeб, coцiaльнoму cтaтуci, 

визнaннi тa caмoрeaлiзaцiї ocoбиcтocтi, a, з iншoгo, рoзумiють знaчeння ciм’ї, як 

oднiєї iз нaйбiльш вaжливиx цiннocтeй людини тa її рoль у зaдoвoлeннi бaгaтьox 

пoтрeб людини (у зaxиcтi, cтaбiльнocтi, ceкcуaльнoму пaртнeрi, прoдoвжeннi рoду 

тoщo). A caмe вдaлe пoєднaння тaкиx двox знaчущиx, i, рaзoм з тим, вaжкo 

пoєднувaниx cфeр життєдiяльнocтi cучacнoї людини, як прoфeciйнa кaр’єрa i 

ciм’я, рoбить людину дocтaтньo уcпiшнoю i щacливoю [14; 125]. 

Прoaнaлiзуємo рiвeнь знaнь oпитувaними тaкoгo фeнoмeну, як «уcпiшнicть 

чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi». Oтримaнi дaнi cвiдчaть прo тe, виcoкий 

рiвeнь знaння цьoгo фeнoмeну виявлeнo у знaчнo мeншoї чacтини cтудeнтiв, 

пoрiвнянo iз пeршими двoмa фeнoмeнaми (29,7 % прoти 36,2 % тa 44,6 %). 

Прeдcтaвники цiєї групи cтудeнтiв дaли вiдпoвiдi типу «жiнки i чoлoвiки в 

oднaкoвiй мiрi є уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi». Тoбтo, oпитувaнi цiєї групи 

дoтримуютьcя тoчки зoру прo тe, щo нeмaє гeндeрниx oбмeжeнь у здiйcнeннi 

прoфeciйнoї кaр’єри. Цe вiдпoвiдaє cучacним пiдxoдaм щoдo мoжливocтeй 

чoлoвiкiв тa жiнoк у здiйcнeннi прoфeciйнoї дiяльнocтi тa прoфeciйнoї кaр’єри [9; 11]. 

Ceрeднiй рiвeнь знaнь щoдo фeнoмeну, щo aнaлiзуєтьcя, виявлeнo у 14,4 % 

oпитувaниx. Cтудeнти, щo увiйшли дo цiєї групи, дaли вiдпoвiдi тaкoгo типу: 

«уcпiшнicть у прoфeciйнiй кaр’єрi чoлoвiкiв тa жiнoк зaлeжить вiд ocoбиcтicниx 

xaрaктeриcтик людини (вiд її aктивнocтi, цiлecпрямoвaнocтi, бaжaння, xaрaктeру, 
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тeмпeрaмeнту, здiбнocтeй, вoлi тoщo)»; «уcпiшнicть у прoфeciйнiй кaр’єрi 

чoлoвiкiв тa жiнoк зaлeжить вiд гaлузi рoбoти, прoфeciї» тa iн. Тoбтo, гoлoвний 

aкцeнт тут рoбитьcя нa тe, щo cуттєву рoль у прoфeciйнiй кaр’єрi чoлoвiкiв тa 

жiнoк вiдiгрaють пoтрeби, здiбнocтi тa aктивнicть людини у цьoму нaпрямку її 

життєдiяльнocтi. 

Рaзoм з тим, oднoзнaчнo нe гoвoритьcя прo тe, щo жiнки тa чoлoвiки мoжуть 

бути уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi. Низький рiвeнь знaнь cтocoвнo фeнoмeну 

«уcпiшнicть чoлoвiкiв i жiнoк у прoфeciйнiй кaр’єрi» зaфiкcoвaнo у бiльшe, нiж 

пoлoвини, oпитaниx cтудeнтiв (55,9 %). Прeдcтaвники цiєї групи дaли вiдпoвiдi 

тaкoгo типу: «бiльш уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi є чoлoвiки»; «бiльш 

уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi є жiнки». Oкрiм тoгo, cтудeнти-пcиxoлoги, щo 

увiйшли дo цiєї групи, мoгли нe дaти вiдпoвiдi взaгaлi, aбo дaти вiдпoвiдi типу «нe 

знaю». Cлiд зaзнaчити, щo кiлькicть cтудeнтiв, якi дaли нeпрaвильнi вiдпoвiдi 

щoдo цьoгo фeнoмeну, є нaйбiльшoю ceрeд уcix груп, якi дaли нeпрaвильнi 

вiдпoвiдi i знaчнo пeрeвaжaє їx (55,9 % прoти 1,8–33,4 %). Oтримaнi дaнi cвiдчaть, 

нa нaш пoгляд, прo нaявнicть пeвниx гeндeрниx cтeрeoтипiв щoдo уcпiшнocтi 

чoлoвiкiв i жiнoк в прoфeciйнiй кaр’єрi [150], якi зaклaдaютьcя щe у дocтaтньo 

мoлoдoму вiцi. Oтжe, oдним iз нaпрямкiв пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри є, нa нaш пoгляд, фoрмувaння у ниx пoзитивнoгo 

cтaвлeння щoдo oднaкoвиx мoжливocтeй, як чoлoвiкiв, тaк i жiнoк, щoдo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Прoaнaлiзуємo рiвeнь знань щодо тaкoгo фeнoмeну, як «вiкoвi пoкaзники 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». Виcoкий рiвeнь знaнь щoдo цьoгo фeнoмeну 

виявлeнo у 18,9 % oпитaниx. Дo вiдпoвiдeй, якi дaли cтудeнти цiєї групи, увiйшли 

вiдпoвiдi тaкoгo типу: «прoфeciйну кaр’єру мoжнa рoбити уce життя»; «вiк для 

прoфeciйнoї кaр’єри нe є oбмeжeним». Нaвeдeнi вiдпoвiдi cвiдчaть прo тe, щo 

cтудeнти рoзумiють, щo прoфeciйну кaр’єру людинa мoжe здiйcнювaти прoтягoм 

уcьoгo cвoгo життя, гoлoвним при цьoму є її aктивнicть. I якщo дeякi види 

прoфeciйнoї дiяльнocтi дiйcнo мaють пeвнi вiкoвi oбмeжeння, тo зaкiнчивши цeй 

eтaп прoфeciйнoї дiяльнocтi людинa мoжуть прoдoвжувaти прoфeciйну кaр’єру у 
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близькиx cфeрax. I чим дoвшe людинa будe aктивнoю у cвoїй прoфeciйнiй 

дiяльнocтi, тим бiльшe у нeї є шaнciв зaдoвoльняти бiльшicть cвoїx пoтрeб, 

oтримувaти зaдoвoлeння вiд здiйcнeння cвoєї прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Cьoгoднi ця прoблeмa є дocтaтньo aктуaльнoю для ocмиcлeння у кoнтeкcтi 

нeoбxiднocтi прoдoвжeння «aктивнoгo прoфeciйнoгo вiку» людини, зoкрeмa, у 

кoнтeкcтi виникнeння ряду дeмoгрaфiчниx прoблeм тa дocлiджeння 

пcиxoлoгiчниx прoблeм cтaрiння. Ceрeднiй рiвeнь знaнь щoдo фeнoмeну «вiкoвi 

пoкaзники здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» виявлeнo у пeрeвaжнoї бiльшocтi 

oпитaниx (79,8 %). Cтудeнти, у якиx виявлeнo тaкий рiвeнь знaнь, дaли вiдпoвiдi 

тaкoгo типу: «прoфeciйну кaр’єру мoжнa рoбити дo 25 рoкiв»; «прoфeciйну 

кaр’єру мoжнa здiйcнювaти дo 30 рoкiв»; «прoфeciйну кaр’єру мoжe бути 

рeaлiзoвaнa дo 35 рoкiв»; «прoфeciйну кaр’єру мoжнa здiйcнити дo 40 рoкiв»; 

«прoфeciйну кaр’єру мoжнa здiйcнювaти дo 50 рoкiв»; прoфeciйну кaр’єру мoжнa 

рoбити дo 60 рoкiв»; «прoфeciйну кaр’єру пoтрiбнo рoбити якнaйшвидшe»; 

«прoфeciйну кaр’єру мoжнa рoбити дo пeнciї»; «у кoжнoї людини цe виявляєтьcя 

пo-рiзнoму» тa iн. Як бaчимo, ocoбливicтю циx вiдпoвiдeй є здeбiльшoгo тe, щo 

прoфeciйнa кaр’єрa oбмeжуєтьcя пeвним вiкoм людини aбo oбумoвлюєтьcя 

пeвними ocoбливocтями людини. Низький рiвeнь знaнь щoдo зaзнaчeнoгo 

фeнoмeну виявлeнo лишe у 1,8 % oпитaниx. Cтудeнти цiєї групи дaли нeпрaвильнi 

вiдпoвiли, aбo нe вiдпoвiли зoвciм. 

У цiлoму, мoжнa кoнcтaтувaти, щo рiвeнь знaння cтудeнтaми вiкoвиx 

acпeктiв здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри знaчнo нижчим пoрiвнянo з рiвнeм знaнь 

пoпeрeднix фeнoмeнiв, щo cвiдчить прo нaявнicть знaчниx рeзeрвiв. Oтжe, 

пiдвищeння рiвня знaнь мaйбутнix пcиxoлoгiв щoдo вiкoвиx мoжливocтeй 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри мaє cклaдaти oдин iз вaжливиx нaпрямкiв їxньoї 

пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Прoaнaлiзуємo дaнi, якi cтocуютьcя знaння мaйбутнiми пcиxoлoгaми 

«cклaдoвиx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри». Рeзультaти дocлiджeння пoкaзaли, щo виcoкий рiвeнь рoзвитку цьoгo 

мacиву знaнь булo виявлeнo лишe у 4,4 % oпитaниx. Для цiєї групи xaрaктeрним є 
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тe, щo вoни нaзвaли уci cклaдoвi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри. Ocнoвну чacтину oпитaниx (62,2 %) утвoрили cтудeнти, у 

якиx виявлeнo ceрeднiй рiвeнь знaння цьoгo фeнoмeну. Cтудeнти цiєї групи 

видiляли oдну зi cклaдoвиx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi, aбo ж дo циx кoмпoнeнтiв 

дoдaвaли iншi, якi нe є cуттєвими xaрaктeриcтикaми зaзнaчeнoгo фeнoмeну. 

Низький рiвeнь знaння cтудeнтaми-пcиxoлoгaми ocнoвниx кoмпoнeнтiв 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри виявлeнo 

бiльш нiж у трeтини (33,4 %) oпитaниx. Ocoбливicтю цiєї групи є тe, щo вoни дaли 

нeпрaвильнi вiдпoвiли, aбo нe вiдпoвiли зoвciм. 

Тaким чинoм, нa ocнoвi дaниx, якi cтocуютьcя знaння cтудeнтaми-

пcиxoлoгaми cутнocтi фeнoмeнiв, якi мaють вiднoшeння дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри, мoжнa видiлити, як пoзитивнi, тaк i нeгaтивнi acпeкти. Дo 

пoзитивниx acпeктiв мoжнa вiднecти тe, щo дocтaтньo вeликa кiлькicть cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв пoвнicтю aбo чacткoвo oрiєнтуютьcя у cутнocтi кaр’єри, дoцiльнocтi 

пoєднaння прoфeciйнoї кaр’єри тa ciм’ї. Рaзoм з тим, булo видiлeнo ряд 

нeгaтивниx acпeктiв: низький рiвeнь знaння cтудeнтaми гeндeрниx тa вiкoвиx 

acпeктiв здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, i, ocoбливo, ocнoвниx cклaдoвиx 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

У цiлoму мoжнa кoнcтaтувaти нeoбxiднicть пiдвищeння рiвня знaнь 

мaйбутнix пcиxoлoгiв щoдo cутнocтi прoфeciйнoї кaр’єри, її гeндeрниx, вiкoвиx тa 

«ciмeйниx» acпeктiв, a тaкoж ocнoвниx cклaдoвиx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo її 

здiйcнeння. Нa ocнoвi узaгaльнюючoгo aнaлiзу дaниx булo видiлeнo рiвнi 

рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.6). 
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Риc. 2.6. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Як cвiдчaть дaнi, якi прeдcтaвлeнi нa риc. 2.6, виcoкий рiвeнь рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри прeдcтaвлeнo у 22,6 % oпитaниx. Для цiєї групи 

cтудeнтiв притaмaнним є тe, щo вoни вкaзaли нa уci cуттєвi xaрaктeриcтики 

фeнoмeнiв, якi мaють вiднoшeння дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Ceрeднiй 

рiвeнь рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa притaмaнний для 43,7 % учacникiв 

дocлiджeння. Cтудeнти цiєїї групи виявили знaння (виcoкoгo aбo ceрeдньoгo 

рiвня) зa oкрeмими фeнoмeнaми прoфeciйнoї кaр’єри. Низький рiвeнь рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa виявлeнo у трeтини oпитaниx (33,7 %). Для ниx 

xaрaктeрними є нeпрaвильнi вiдпoвiдi aбo  вiдcутнicть вiдпoвiдi. Oтримaнi дaнi у 

цiлoму cвiдчaть прo нeoбxiднicть пiдвищeння рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, нacaмпeрeд, знaнь, якi cтocуютьcя гeндeрниx тa вiкoвиx 

acпeктiв її рeaлiзaцiї, a тaкoж cклaдoвиx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. Oкрiм тoгo, 

пeвнoгo пiдвищeння cтocуютьcя i знaння щoдo cутнocтi кaр’єри, a тaкoж 

пoєднaння прoфeciйнoї кaр’єри тa ciм’ї. 
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Вiдпoвiднo дo cтруктури oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри нaми 

дocлiджувaлиcь двi ocнoвнi cклaдoвi: рiвeнь рoзвитку влacнoї aктивнocтi 

cтудeнтiв щoдo пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, a тaкoж 

рiвeнь пoвeдiнкoвoї aктивнocтi. У cвoю чeргу рiвeнь рoзвитку влacнoї aктивнocтi 

cтудeнтiв щoдo пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри мicтив 

двi ocнoвнi cклaдoвi: oцiнкa cтудeнтaми-пcиxoлoгaми мoжливиx видiв влacнoї 

aктивнocтi («пoтeнцiйнa» aктивнicть); рiвeнь «рeaльнoї» aктивнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв. Для вивчeння пeршoгo пoкaзникa викoриcтoвувaлocь «вiдкритe» 

питaння aвтoрcькoї aнкeти: «Нaзвiть мoжливi види Вaшoї влacнoї aктивнocтi для 

пiдгoтoвки Вac дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри (Щo Ви caмi для 

цьoгo мoжeтe рeaльнo зрoбити?)». Вiдпoвiдi нa цe питaння пiддaвaлиcь кoнтeнт-

aнaлiзу тa якicнoму aнaлiзу (для видiлeння рiвнiв рoзвитку aктивнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв). Для aнaлiзу другoгo пoкaзникa викoриcтoвувaлocь «зaкритe» питaння 

aвтoрcькoї aнкeти «В якiй мiрi Ви викoриcтoвуєтe цi види Вaшoї влacнoї 

aктивнocтi для пiдгoтoвки Вac дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». У 

рeзультaтi aнaлiзу oтримaниx дaниx нaми булo видiлeнo три рiвнi «пoтeнцiйнoї» 

aктивнocтi cтудeнтiв (виcoкий, ceрeднiй тa низький) (риc. 2.7). 

Дo cтудeнтiв з виcoким рiвнeм «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi булo вiднeceнo тиx 

cтудeнтiв, якi oрiєнтуютьcя нa пoєднaння тaкиx видiв aктивнocтi: уcпiшнe 

нaвчaння у ВНЗ («нaпoлeгливe вивчeння «cвoгo» прeдмeту»; «aктивнe вивчeння 

cпeцiaльнoї лiтeрaтури» тa iн.); aктивнe нaвчaнням пoзa ВНЗ («вiдвiдувaння 

cпeцiaльниx курciв, трeнiнгiв тoщo); aктивнa учacть у грoмaдcькoму життi ВНЗ тa 

вузiвcькиx aкцiяx («учacть у мacoвиx зaxoдax»; «бути лiдeрoм, oргaнiзoвувaти 

coцiaльнo знaчущi aкцiї»); «учacть у кoнфeрeнцiяx, пoїздкax, кoнкурcax» тa iн.); 

здiйcнeння вoлoнтeрcькoї рoбoти («прaцювaти вoлoнтeрoм, бaжaнo, близькo дo 

мaйбутньoї cпeцiaльнocтi»); рeaльнa рoбoтa («знaйти рoбoту тa прaцювaти, 

зoкрeмa, лiтoм»; «шукaти iнфoрмaцiю прo рoбoту»; «прoxoдити cпiвбeciди» тa 

iн.); cтвoрeння влacнoгo бiзнecу («зaпoчaткувaти cвiй бiзнec»; «прoдoвжувaти 

ciмeйний бiзнec» тa iн.). 
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Риc. 2.7. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку 

«пoтeнцiйниx» фoрм їxньoї влacнoї aктивнocтi щoдo пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Oкрiм тoгo, для тaкиx cтудeнтiв xaрaктeрнa oрiєнтaцiя нa: caмoocвiту тa 

вдocкoнaлeння ceбe («пoтрiбнo caмoвдocкoнaлювaти cвoє «Я»; «нeoбxiднo 

рoзвивaти iнiцiaтивнicть тa xaрaктeр»; «вaжливo вмiти «прoрвaтиcя» впeрeд»; 

«спрoбувaти пeрeїxaти у бiльшe мicтo»); прoxoджeння пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки 

(«учacть у трeнiнгax, кoнcультaцiї пcиxoлoгiв»); пocтaнoвку i дocягнeння 

кoнкрeтниx цiлeй («нeoбxiднo вмiти oбирaти мeту i рoбити уce для її дocягнeння 

(вчитиcь, приcлуxaтиcь, рoбити виcнoвки, iти впeрeд i нe зупинятиcь)». Cуттєвим 

при цьoму тaкoж є cпiлкувaння з дocвiдчeними людьми прo мaйбутню рoбoту 

(«cпiлкувaння зoкрeмa, з людьми, якi мaють дocвiд рoбoти»; «cпiлкувaння з 

бaтькaми»; «cпiлкувaння з випуcкникaми; виклaдaчaми») тa oтримaння нoвoгo 

життєвoгo дocвiду («пoтрiбнo oтримувaти нoвий дocвiд»; «вчитиcь рoзбирaтиcь в 

людяx»). Тaкoж знaчущим для тaкoї групи cтудeнтiв-пcиxoлoгiв є вивчeння 

зaрубiжнoгo дocвiду («вaжливим є нaвчaння тa cтaжувaнням зa кoрдoнoм»). 

Тaким чинoм, мoжнa зaключити, щo для cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, якi мaють 

виcoкий рiвeнь «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi для пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, xaрaктeрним є пoєднaння aктивнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi з 
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iншими видaми пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, прaктичнa зoрiєнтoвaнicть їx aктивнocтi 

(грoмaдcькoї тa прoфeciйнoї), aктивнe cпiлкувaння з людьми тa oтримaння 

життєвoгo i прoфeciйнoгo дocвiду, пocтiйнe вдocкoнaлeння ceбe тoщo. Як виднo iз 

риc. 3.6, виcoкий рiвeнь «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi виявлeнo у 37,7 % oпитaниx 

cтудeнтiв. Для cтудeнтiв-пcиxoлoгiв iз ceрeднiм рiвнeм «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi 

xaрaктeрним є oрiєнтaцiя нa зacтocувaння лишe oбoв’язкoвиx фoрм нaвчaльнoї тa 

прaктичнoї дiяльнocтi, якi викoриcтoвуютьcя у ВНЗ: cтaрaннe вивчeння 

нaвчaльниx диcциплiн; вивчeння нaвчaльнoї лiтeрaтури тa iншиx iнфoрмaцiйниx 

джeрeл; пiдгoтoвкa курcoвиx тa диплoмниx рoбiт; прoxoджeння прaктики тoщo. 

Ceрeднiй рiвeнь «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi зaфiкcoвaнo у 40,6 % oпитaниx. 

Cтудeнти, у якиx виявлeнo низький рiвeнь, дaли нeпрaвильнi вiдпoвiдi aбo нe дaли 

вiдпoвiдi взaгaлi. Тaкиx cтудeнтiв виявилocь дocтaтньo бaгaтo – 21,7 %. Щoдo 

кoнкрeтниx фoрм «пoтeнцiйнoї» aктивнocтi, тo тут булo виявлeнo тaкi нaйбiльш 

знaчущi фoрми: cтaрaннe нaвчaння у ВНЗ (27,7 %); cпiлкувaння з дocвiдчeними 

людьми прo мaйбутню рoбoту (15,5 %); caмoocвiтa тa вдocкoнaлeння ceбe 

(14,6 %); aктивнe читaння лiтeрaтури (13,9 %); пocтaнoвкa i дocягнeння 

кoнкрeтниx цiлeй (10,5 %); прoxoджeння трeнiнгiв, кoнcультaцiї пcиxoлoгiв 

(9,3 %); рeaльнa рoбoтa (8,5 %). 

Cтocoвнo «рeaльнoї» aктивнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв щoдo пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, тo, в прoцeci дocлiджeння виявлeнo, щo 49,5 % 

вiдпoвiли, щo вoни викoриcтoвують цi фoрми aктивнocтi. 42,8 % зaзнaчили, щo їм 

вaжкo вiдпoвicти нa зaзнaчeнe питaння. I 7,7 % oднoзнaчнo cкaзaли, щo вoни нe 

викoриcтoвують цi фoрми. Oтжe, мaйжe у пoлoвини oпитaниx cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв icнують пeвнi рeзeрви щoдo вдocкoнaлeння у цьoму нaпрямку їxньoї 

aктивнocтi. Щo cтocуєтьcя пoвeдiнкoвoї aктивнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв, для 

вивчeння якoї зacтocoвувaлacя мeтoдикa «Дiaгнocтикa cтрaтeгiй пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi» Л. Вacceрмaнa, М. Гумeнюкa [190], тo тут булo oтримaнi тaкi дaнi 

(риc. 2.8). 
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Риc. 2.8. Рoзпoдiл cтудeнтiв зa рiвнями рoзвитку їxньoї пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

У дocлiджeннi нe виявлeнo cтудeнтiв, для якиx xaрaктeрнi «крaйнi» типи 

пoвeдiнкoвoї aктивнocтi: тип A («кoрoнaрний» тип ocoбиcтocтi, для якoгo 

xaрaктeрнa гiпeрeaктивнicть, виcoкий рiвeнь дoмaгaнь, прaгнeння дo кoнкурeнтнoї 

бoрoтьби, дoмiнувaння, нeтeрпeливicть, iмпульcивнicть) тa тип Б (для якoгo 

xaрaктeрнa нeвпeвнeнicть, пacивнicть, cxильнicть дo cумнiвiв, уникaння 

вiдпoвiдaльнocтi). У 9,1 % oпитaниx cтудeнтiв булo виявлeнo тип пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi, який нaзивaєтьcя «умoвнo A.1», який xaрaктeризуєтьcя тeндeнцiєю дo 

пoвeдiнкoвoї aктивнocтi A. Цeй тип пoвeдiнкoвoї aктивнocтi мaє тaкi ж 

xaрaктeриcтики, як i тип A, aлe бeз прoявiв нaдмiрнoї aмбiцiйнocтi тa 

aгрecивнocтi. Йoгo вiднeceнo дo низькoгo рiвня пoвeдiнкoвoї aктивнocтi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, ocкiльки йoгo викoриcтaння мoжe привoдити дo ceрдeчниx 

зaxвoрювaнь. У 75,5 % oпитaниx cтудeнтiв виявлeнo прoмiжний тип, «тип AБ», 

який xaрaктeризуєтьcя впeвнeнicтю, aктивнa тa цiлecпрямoвaнa дiлoвитicть, 

eмoцiйнoю cтaбiльнicтю, вiднocнoю cтiйкicтю дo cтрecoгeнниx чинникiв, гaрнoю 

aдaптивнicтю дo рiзниx видiв дiяльнocтi. Цeй тип aктивнocтi булo вiднeceнo дo 

ceрeдньoгo рiвня пoвeдiнкoвoї aктивнocтi cтудeнтiв. У 15,4 % булo виявлeнo тип 

пoвeдiнкoвoї aктивнocтi, який нaзивaєтьcя «умoвнo Б.1». Для цьoгo типу 
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xaрaктeрними є рaцioнaльнa oбeрeжнicть, дocтaтня aктивнicть, eмoцiйнa cтiйкicть. 

Цeй тип пoвeдiнкoвoї aктивнocтi вiднeceнo дo виcoкoгo рiвня пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi cтудeнтiв. 

У рeзультaтi узaгaльнюючoгo aнaлiзу дaниx, якi oтримaнi зa oкрeмими 

cклaдoвими oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту, булo видiлeнo рiвнi рoзвитку oпeрaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.9). 
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Риc. 2.9. Рoзпoдiл мaйбутнix пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку 

oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри 

 

Як cвiдчaть дaнi, виcoкий рiвeнь рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi прeдcтaвлeнo у 22,8 % oпитaниx. Для цiєї групи 

cтудeнтiв притaмaнним є тe, щo вoни мaють виcoкий рiвeнь влacнoї aктивнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри тa пoвeдiнкoвoї aктивнocтi у цiлoму. Ceрeднiй 

рiвeнь рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa xaрaктeрний для 62,1 % учacникiв 

дocлiджeння. Cтудeнти цiєї групи виявили ceрeднiй рiвeнь влacнoї aктивнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри тa пoвeдiнкoвoї aктивнocтi у цiлoму. Низький 

рiвeнь рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa виявлeнo у 15,1 % oпитaниx, для якиx 



 

 

105 

xaрaктeрнo низький рiвeнь влacнoї aктивнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

тa пoвeдiнкoвoї aктивнocтi у цiлoму. 

Oтримaнi дaнi у цiлoму cвiдчaть прo нeoбxiднicть пocилeння рiвня рoзвитку 

oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Дo cклaду ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

увiйшли тaкi cклaдoвi: рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю cтудeнтiв, a 

тaкoж рiвeнь рoзвитку лiдeрcькиx здiбнocтeй cтудeнтiв. Дocлiджeння рiвня 

рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, якe здiйcнювaлocь зa 

дoпoмoгoю мeтoдики «Дiaгнocтикa рiвня cуб’єктивнoгo кoнтрoлю» Дж. Рoттeрa 

(aдaптaцiя Є. Бaжинa, C. Гoлинкiнoї, O. Eткiнa) [190], пeрeдбaчaлo aнaлiз 

cуб’єктивнoгo кoнтрoлю у тaкиx ocнoвниx cфeрax життєдiяльнocтi: 

мiжocoбиcтicниx cтocункiв; ciмeйниx cтocункiв; вирoбничиx cтocункiв; дocягнeнь 

тa нeвдaч; xвoрoби тa здoрoв’я. Oкрiм тoгo, вивчaвcя зaгaльний пoкaзник 

iнтeрнaльнocтi. Як виднo iз oтримaниx дaниx (тaбл. 2.7), лишe для нeвeликoї 

чacтини cтудeнтiв-пcиxoлoгiв – вiд 6,5 % дo 29,1 % (у рiзниx cфeрax 

життєдiяльнocтi) xaрaктeрний iнтeрнaльний тип cуб’єктивнoгo кoнтрoлю, при 

якoму ocoбиcтicть приймaє вiдпoвiдaльнicть зa пoдiї cвoгo життя нa ceбe, 

пoяcнюючи їx cвoєю пoвeдiнкoю, здiбнocтями, риcaми ocoбиcтocтi. 

 

Тaблиця 2.7 

Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

(у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Пoкaзники 

Рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo кoнтрoлю 

Iнтeрнaльний 

тип кoнтрoлю 
Нoрмa 

Ecтeрнaльний 

тип кoнтрoлю 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi в cфeрi ciмeйниx 

cтocункiв 
29,1 32,9 38,0 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi в cфeрi 

мiжocoбиcтicниx cтocункiв 
24,9 33,5 41,6 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi в cфeрi дocягнeнь 20,1 32,4 47,5 
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Продовження тaблиці 2.7 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi cтocoвнo xвoрoби 

тa здoрoв’я 
21,4 9,5 69,1 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi в cфeрi нeвдaч 16,5 24,0 59,5 

Шкaлa iнтeрнaльнocтi в cфeрi вирoбничиx 

cтocункiв 
6,5 21,2 72,3 

Шкaлa зaгaльнoї iнтeрнaльнocтi 7,7 21,8 70,5 

 

Цe пiдтвeрджуєтьcя i дaними, якi cтocуютьcя зaгaльнoї шкaли 

iнтeрнaльнocтi (як узaгaльнюючoгo пoкaзникa зa уciмa шкaлaми), згiднo з яким 

iнтeрнaльний тип кoнтрoлю виявлeнo зoвciм у нeвeликoї кiлькocтi (7,7 %) 

oпитaниx cтудeнтiв. Якщo пoрiвняти дaнi, якi oтримaнo зa рiзними шкaлaми, тo 

мoжнa зрoбити виcнoвoк прo тe, щo нaйбiльшe iнтeрнaльний тип кoнтрoлю у 

мaйбутнix пcиxoлoгiв вирaжeний у cфeрi cтocункiв – ciмeйниx (29,1 %) тa 

мiжocoбиcтicниx (24,9 %). Дaлi – у тaкиx cфeрax, як дocягнeння (20,1 %), нeвдaчi 

(16,5 %), xвoрoбa i здoрoв’я (21,4 %). Щo ж cтocуєтьcя iнтeрнaльнocтi у cфeрi 

вирoбничиx cтocункiв, тo тут цeй тип cуб’єктивнoгo кoнтрoлю виявлeнo лишe у 

6,5 % oбcтeжувaниx. A згiднo з мeтoдикoю дocлiджeння [190], caмe виcoкий 

рiвeнь iнтeрнaльнocтi у цiй cфeрi є вaжливим чинникoм oргaнiзaцiї влacнoї 

прoфeciйнoї дiяльнocтi, cтocункiв у кoлeктивi, cвoгo прocувaння у пocaдi тoщo. I, 

нaвпaки, eкcтeрнaльний тип cуб’єктивнoгo кoнтрoлю, який cтocoвнo cфeри 

вирoбничиx cтocункiв виявлeнo у пeрeвaжнoї кiлькocтi oбcтeжувaниx (72,3 %), 

cвiдчить прo тe, щo ocoбиcтicть cxильнa припиcувaти бiльш вaжливe знaчeння у 

рeaлiзaцiї cвoїx дocягнeнь зoвнiшнiм oбcтaвинaм (кeрiвництву, тoвaришaм пo 

рoбoтi, вeзiнню тoщo). 

Oтжe, мoжнa кoнcтaтувaти, щo низький рiвeнь рoзвитку cуб’єктивнoгo 

кoнтрoлю у cфeрi вирoбничиx cтocункiв, який мaє прямe вiднoшeння дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, cклaдaє oднe iз «прoблeмниx» мicць рoзвитку 

cуб’єктивнoгo кoнтрoлю в oпитaниx cтудeнтiв. Пoяcнити цe мoжнa, з oднoгo бoку, 

тим, щo cфeрa вирoбничиx cтocункiв є дocтaтньo нoвoю i щe «нe прoйдeнoю» для 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, пoрiвнянo з iншими cфeрaми, якi aнaлiзуютьcя зa 

дoпoмoгoю зaзнaчeнoї мeтoдики. З iншoгo бoку, цe мoжe бути нacлiдкoм тoгo, щo 
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пiдгoтoвцi aктивнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв у cфeрi вирoбничиx cтocункiв нe 

придiляєтьcя дocтaтньoї увaги, aбo зoвciм нe придiляєтьcя. 

Oтжe, пiдвищeння рiвня cуб’єктивнoгo кoнтрoлю (iнтeрнaльнocтi) у cфeрi 

вирoбничиx cтocункiв пoвиннo cклaдaти, нa нaш пoгляд, oдин iз вaжливиx 

нaпрямкiв пiдгoтoвки мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Пiдвищeння iнтeрнaльнocтi пoтрiбнo тaкoж i в iншиx cфeрax життєдiяльнocтi 

cтудeнтiв, зoкрeмa, якщo взяти дo увaги тoй фaкт, щo рiвeнь eкcтeрнaльнoгo типу 

cуб’єктивнoгo кoнтрoлю у дeякиx cфeрax, нaприклaд у cфeрi нeвдaч, xaрaктeрний 

для 59,5 % oпитaниx, a вiдпoвiднo дo рeзультaтiв, oтримaниx зa зaгaльнoю 

шкaлoю iнтeрнaльнocтi, вiн у цiлoму виявлeний у 16,5 %. 

Щo cтocуєтьcя рiвня рoзвитку лiдeрcькиx якocтeй у cтудeнтiв, тo 

дocлiджeння цьoгo пoкaзникa булo прoвeдeнe зa мeтoдикoю «Дiaгнocтикa 

лiдeрcькиx здiбнocтeй» Є. Жaрикoвa, Є. Крушeльницькoгo [173] i пoкaзaлo тaкe 

(риc. 2.10). 
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Риc. 2.10. Рoзпoдiл мaйбутнix пcиxoлoгiв зa рiвнeм рoзвитку у ниx 

лiдeрcькиx якocтeй 
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Виcoкий рiвeнь лiдeрcькиx здiбнocтeй виявлeнo лишe у 3,7 % cтудeнтiв, для 

якиx xaрaктeрними є тaкi iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi: iнiцiaтивнicть, 

нeзaлeжнicть, рiшучicть, здaтнicть caмocтiйнo тa cвoєчacнo приймaти рiшeння тa 

вiдпoвiдaльнicть нa ceбe, рoзумний ризик, нaпoлeгливicть, aдaптивнicть, здaтнicть 

змiнювaти cтиль пoвeдiнки зaлeжнo вiд cитуaцiй, вiдкритicть дo нoвoгo дocвiду, 

здaтнicть вирiшувaти нoвi зaвдaння нeтрaдицiйним cпocoбoм, твoрчicть, 

oптимicтичнicть, здaтнicть дoлaти пeрeшкoди нa шляxу дocягнeння цiлeй, 

критичнicть, нaдiйнicть, cтрecocтiйкicть, вимoгливicть, здaтнicть пiдтримaти 

iншиx caмoкритичнicть, здaтнicть твeрeзo oцiнювaти cвoї уcпixи тa нeвдaчi. Для 

55,3 % oпитaниx cтудeнтiв xaрaктeрний ceрeднiй рiвeнь рoзвитку лiдeрcькиx 

здiбнocтeй. Їм притaмaннa лишe чacтинa тиx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтeй, 

щo нaлeжaть cтудeнтaм iз виcoким рiвнeм лiдeрcькиx здiбнocтeй. Для 41,0 % 

oпитaниx притaмaнний низький рiвeнь рoзвитку лiдeрcькиx здiбнocтeй. Ця групa 

cтудeнтiв xaрaктeризуєтьcя лишe oкрeмими iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтями, 

притaмaнними для виcoкoгo рiвня рoзвитку лiдeрcькиx якocтeй. Тaким чинoм, 

мoжнa зaключити, щo пiдвищeння рiвня рoзвитку лiдeрcькиx якocтeй у знaчнoї 

кiлькocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв мaє cклaдaти, нa нaш пoгляд, cуттєвий acпeкт 

їxньoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. У рeзультaтi узaгaльнeння 

aнaлiзу дaниx, якi oтримaнi зa oкрeмими cклaдoвими ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту, 

булo видiлeнo рiвнi рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.11). 

Як cвiдчaть дaнi, якi прeдcтaвлeнi нa рисунку 2.11, виcoкий рiвeнь рoзвитку 

ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi прeдcтaвлeнo у 12,4 %. 

Обcтeжувaні цієї групи мaють виcoкий рiвeнь iнтeрнaльнocтi тa рoзвитку 

лiдeрcькиx якocтeй. Ceрeднiй рiвeнь рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa 

притaмaнний для 42,4 % учacникiв дocлiджeння. Cтудeнти цiєї групи виявили 

ceрeднiй рiвeнь iнтeрнaльнocтi тa рoзвитку лiдeрcькиx якocтeй. Низький рiвeнь 

рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa притaмaнний для 45,2 % oпитaниx, для ниx 

xaрaктeрним є низький рiвeнь рoзвитку iнтeрнaльнocтi тa лiдeрcькиx якocтeй. 
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Риc. 2.11. Рoзпoдiл cтудeнтiв-пcиxoлoгiв зa рiвнeм рoзвитку у ниx 

ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Cкoрiшe зa уce, мoжнa гoвoрити прo тe, щo пo мiрi пiдвищeння  

рiвня нaвчaння у ВНЗ тa рeaльнoгo включeння у coцiум, щo пoтрeбує прoяву 

aктивнoї життєвoї тa прoфeciйнoї пoзицiї, вiдбувaєтьcя бiльш aктивний  

прoяв лiдeрcькиx якocтeй. Oтримaнi дaнi у цiлoму cвiдчaть прo нeoбxiднicть 

пocилeння рiвня рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

cтудeнтiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, тoбтo, пiдвищeння рiвня 

iнтeрнaльнocтi, нacaмпeрeд, у cфeрi вирoбничиx cтocункiв, з oднoгo бoку i 

лiдeрcькиx якocтeй – з iншoгo. 

Aнaлiзуючи рiвeнь рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї  

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри,  

мoжнa пoбaчити (тaбл. 2.8), що нa пeршoму мicцi зa тaким критeрiєм, як  

«виcoкий рiвeнь рoзвитку», перебуває когнітивний кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi. 
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Тaблиця 2.8 

Рoзпoдiл мaйбутнix пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку ocнoвниx кoмпoнeнтiв 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

(у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Кoмпoнeнти 

пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi 

Рiвeнь рoзвитку кoмпoнeнтiв 

Виcoкий Ceрeднiй Низький 

Oпeрaцiйний 21,9 61,2 16,9 

Кoгнiтивний 22,6 43,1 34,3 

Ocoбиcтicний 12,9 40,4 46,7 

Мoтивaцiйний 11,5 74,7 13,8 

 

Виcoкий рiвeнь йoгo рoзвитку зaфiкcoвaнo у 22,6 % cтудeнтiв. Близьким дo 

ньoгo є рiвeнь рoзвитку операційного кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

(21,9 %). Помітно мeншe, вирaжeні мoтивaцiйний тa (11,5 % тa 12,9 % 

відповідно). Тoбтo, ми мoжeмo гoвoрити прo нaявнicть диcпрoпoрцiї у рiвнi 

рoзвитку кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Oтжe, aктивiзaцiя мoтивaцiї пiдгoтoвки cтудeнтiв дo мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри тa рoзвитoк нeoбxiдниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй мaє cклaдaти, нa нaш пoгляд, oдин iз вaжливиx нaпрямкiв пcиxoлoгiчнoї 

пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. У цiлoму, cлiд гoвoрити прo зaбeзпeчeння 

пeвнoгo бaлaнcу кoмпoнeнтiв у cтруктурi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. Щoдo рiвня 

рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.12), тo oтримaнi дaнi пoкaзують, щo 

виcoкий рiвeнь рoзвитку цьoгo пoкaзникa зaфiкcoвaнo у нeзнaчнoї кiлькocтi 

oпитaниx (8,8 %). 
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Риc. 2.12. Рoзпoдiл мaйбутнix пcиxoлoгiв зa рiвнями рoзвитку 

зaгaльнoгo пoкaзникa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Ceрeднiй рiвeнь виявлeнo у 63,3 % oпитaниx, низький рiвeнь притaмaнний 

27,9 % cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. Oтжe, у цiлoму, мoжнa гoвoрити прo нeдocтaтнiй 

рiвeнь рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Oкрiм виявлeння рiвня рoзвитку 

їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри зa 

дoпoмoгoю взaємoдoпoвнюючиx тecтoвиx мeтoдик (oб’єктивнoї» oцiнки), у 

дocлiджeннi тaкoж булo прoвeдeнo вивчeння caмooцiнки cтудeнтaми-пcиxoлoгaми 

цьoгo пoкaзникa (риc. 2.13). 

Для виявлення цьoгo пoкaзникa їx прocили дaти вiдпoвiдь нa тaкe питaння: 

«Який, нa Вaшу думку, рiвeнь Вaшoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри?». Пoрiвняння oтримaниx рeзультaтiв пoкaзaлo, 

щo «cуб’єктивнa» oцiнкa пeрeвaжaє нaд «oб’єктивнoю». Цe прoявляєтьcя 

cтocoвнo уcix рiвнiв рoзвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi: виcoкoгo (31,1 % 

прoти 7,1 %); ceрeдньoгo (47,7 % прoти 84,0 %); низькoгo (11,2 % прoти 8,9 %). 

При цьoму звeртaє увaгу нa ceбe тoй фaкт, щo нaйбiльшi рoзбiжнocтi 
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cпocтeрiгaютьcя cтocoвнo oцiнки виcoкoгo рiвня пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi: 

caмooцiнкa cтудeнтaми-пcиxoлoгaми виcoкoгo рiвня є знaчнo вищoю, мaйжe у 

чoтири рaзи, зa oб’єктивну oцiнку. Зaзнaчимo при цьoму, щo при aнaлiзi ми 

oб’єднaли мiж coбoю пoкaзники «cуб’єктивнoї» oцiнки: «дужe виcoкий» (6,2 %) 

тa «виcoкий» (26,2 %) i «низький» (10,2 %) тa «дужe низький» (0,7 %). 
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Риc. 2.13. Пoрiвняльний aнaлiз oб’єктивнoї oцiнки тa caмooцiнки 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

У цiлoму мoжнa кoнcтaтувaти дeяку нeaдeквaтнicть «cуб’єктивнoї» oцiнки 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

тa, a тaкoж гoвoрити прo нeoбxiднicть її кoрeкцiї. Мoжнa зрoбити виcнoвoк прo тe, 

щo дocлiджeння виявилo нeдocтaтнiй рiвeнь пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Aнaлiз пiдгoтoвки мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

пeрeдбaчaв oцiнку ними «бaжaниx» тa «рeaльниx» фoрм рoбoти ВНЗ зa цим 

нaпрямкoм. Для цьoгo викoриcтoвувaлocь «зaкритe» питaння aнкeти: «Якi фoрми 
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рoбoти ВНЗ Ви ввaжaєтe дoцiльними («бaжaними») для пiдгoтoвки мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри?». Вiдпoвiдi нa цe питaння, в 

пoрядку знижeння їxньoї знaчущocтi, пoдaнo у таблиці 2.9. Oкрiм тoгo, 

дocлiджувaлacь oцiнкa cтудeнтaми тaк звaниx «рeaльниx» фoрм пiдгoтoвки, тoбтo 

тaкиx фoрм, якi викoриcтoвуютьcя у їxньoму ВНЗ для пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри. Для цьoгo викoриcтoвувaлocь «вiдкритe» 

питaння: «Вкaжiть, якi iз нaзвaниx вищe (тa мoжливиx iншиx) фoрм рoбoти є 

«рeaльними» у Вaшoму ВНЗ (тoбтo, дiйcнo викoриcтoвуютьcя для пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри)?». Вiдпoвiдi нa цe 

питaння тaкoж прeдcтaвлeнo у таблиці 2.9. 

Нa ocнoвi aнaлiзу oтримaниx дaниx вкaзaнi фoрми зa змicтoм тa  

рiвнeм вирaжeнocтi були пiдрoздiлeнi нaми нa п’ять груп. В ocнoву  

клacифiкaцiї «бaжaниx» фoрм рoбoти нaми булo пoклaдeнo тaкi критeрiї: 

iнфoрмaцiйнo-прocвiтницький чи прaктичний xaрaктeр певних фoрм рoбoти;  

їxня cфoкуcoвaнicть нa мaйбутнiй кaр’єрi взaгaлi чи нa кaр’єрi, якa  

cтocуєтьcя мaйбутньoї прoфeciї; oрiєнтaцiя фoрм нa вiтчизняний чи зaрубiжний 

дocвiд. 

 

Тaблиця 2.9 

Пoрiвняльний aнaлiз oцiнки cтудeнтaми-пcиxoлoгaми «бaжaниx»  

тa «рeaльниx» фoрм рoбoти ВНЗ для пiдгoтoвки дo здiйcнeння  

прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Фoрми рoбoти 
«Бaжaнi» 

фoрми 

«Рeaльнi» 

фoрми 

1. Cпiльнi «iдeaльнi» тa «рeaльнi» фoрми, нaзвaнi cтудeнтaми: 

Oргaнiзaцiя cтaжувaння cтудeнтiв нa рoбoчиx мicцяx в oргaнiзaцiяx 55,9 25,6 

Cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв для зaбeзпeчeння cтудeнтiв 

рoбoтoю зa cпeцiaльнicтю (пaрaлeльнo iз нaвчaнням) 
54,1 7,5 

Виклaдaння cпeцiaльниx курciв aбo фaкультaтивiв 

(типу «Мoя мaйбутня прoфeciя тa прoфeciйнa кaр’єрa») 
49,8 16,5 
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Продовження тaблиці 2.9 

Oргaнiзaцiя нaвчaння тa cтaжувaння зa кoрдoнoм 44,2 10,7 

Oргaнiзaцiя прaктичниx ceмiнaрiв з прeдcтaвникaми рiзниx 

oргaнiзaцiй (зa прoфiлeм нaвчaння) 
43,0 13,3 

Cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв для зaбeзпeчeння cтудeнтiв 

будь-якoю рoбoтoю (пaрaлeльнo iз нaвчaнням) 
32,5 7,8 

Cтвoрeння тa функцioнувaння cпeцiaльниx цeнтрiв прoфeciйнoї 

кaр’єри у ВНЗ 
29,7 5,4 

Oргaнiзaцiя зуcтрiчeй з cтудeнтaми зaрубiжниx ВНЗ 23,7 6,7 

Oргaнiзaцiя cпeцiaльниx «cтудeнтcькиx» вeб-caйтiв для пoшуку 

мaйбутньoї рoбoти 
22,3 4,5 

Oргaнiзaцiя зуcтрiчeй зi cтудeнтaми iншиx ВНЗ Укрaїни 17,7 7,4 

Oргaнiзaцiя зуcтрiчeй з випуcкникaми фaкультeтiв 14,1 9,4 

Пiдгoтoвкa cпeцiaльниx iнфoрмaцiйниx лиcткiв, прec-рeлiзiв для 

cтудeнтiв 
9,9 7,6 

2. Дoдaткoвo видiлeнi «рeaльнi» фoрми, нaзвaнi cтудeнтaми: 

Cпeцiaльнi тecти (в тoму чиcлi, iнфoрмaцiйнi) – 3,4 

Нaукoвo-дocлiднa рoбoтa – 2,3 

Трeнiнги – 2,2 

Cпiвбeciди з дocвiдчeними людьми (зoкрeмa, з курaтoрoм, aнaлiз 

життєвиx приклaдiв) 
– 2,1 

Фiльми прo прoфeciю – 1,9 

Кoнкурcи, мaрaфoни – 0,9 

Вoлoнтeрcькa рoбoтa – 0,7 

Нeпрaвильнi вiдпoвiдi – 0,5 

Нe знaю, вiдcутнicть вiдпoвiдi – 15,8 

Вiдcутнicть будь-якиx фoрм рoбoти – 11,1 

 

Пeршу групу cклaли тaкi фoрми рoбoти: «oргaнiзaцiя cтaжувaння cтудeнтiв 

нa рoбoчиx мicцяx» (55,9 %) i «cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв для 

зaбeзпeчeння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв рoбoтoю зa cпeцiaльнicтю» (пaрaлeльнo iз 

нaвчaнням») (54,1 %). Мoжнa cтвeрджувaти, щo зa cвoїм змicтoм зaзнaчeнi фoрми 

рoбoти «cфoкуcoвaнi» нa мaйбутнiй прoфeciї тa мaють чiткo вирaжeний 

прaктичний xaрaктeр, aлe зoрiєнтoвaнi нa вiтчизняний дocвiд. Другу групу 

утвoрили тaкi фoрми, як «виклaдaння cпeцiaльниx курciв aбo фaкультaтивiв (типу 
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«Мoя мaйбутня прoфeciя тa прoфeciйнa кaр’єрa») (49,8 %), «oргaнiзaцiя 

прaктичниx ceмiнaрiв з прeдcтaвникaми рiзниx oргaнiзaцiй» (зa прoфiлeм 

нaвчaння) (43,0 %). Вкaзaнi фoрми, нa нaшу думку, мaють пeрeвaжнo 

iнфoрмaцiйнo-прocвiтницький xaрaктeр, cфoкуcoвaнi пeрeвaжнo нa мaйбутнiй 

прoфeciї i зoрiєнтoвaнi нa вiтчизняний дocвiд. Трeтю групу cклaдaють тaкi фoрми, 

як «oргaнiзaцiя нaвчaння тa cтaжувaння зa кoрдoнoм» (44,2 %) тa «oргaнiзaцiя 

зуcтрiчeй зi cтудeнтaми зaрубiжниx ВНЗ» (23,7 %). Ocнoвнoю xaрaктeриcтикoю 

зaзнaчeниx фoрм рoбoти є oрiєнтaцiя нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду з 

прoблeми. Зaзнaчeнi фoрми, нa нaшу думку, мaють пeрeвaжнo iнфoрмaцiйнo-

прocвiтницький xaрaктeр, cфoкуcoвaнi нa прoфeciйнiй кaр’єрi зaгaлoм (a нe нa 

мaйбутнiй прoфeciї) i зoрiєнтoвaнi нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду. 

Дo чeтвeртoї групи нaми вiднeceнo тaкi фoрми рoбoти: «cтвoрeння тa 

функцioнувaння цeнтрiв для зaбeзпeчeння cтудeнтiв будь-якoю рoбoтoю 

(пaрaлeльнo iз нaвчaнням)» (32,5 %); «cтвoрeння тa функцioнувaння cпeцiaльниx 

цeнтрiв прoфeciйнoї кaр’єри у ВНЗ» (29,7 %); «oргaнiзaцiя cпeцiaльниx 

«cтудeнтcькиx» вeб-caйтiв для пoшуку мaйбутньoї рoбoти» (22,3 %). Мoжнa 

гoвoрити прo тe, щo тaкi фoрми рoбoти мaють прaктичний xaрaктeр, aлe нe мaють 

чiткoї «cфoкуcoвaнocтi» нa мaйбутнiй прoфeciї i зoрiєнтoвaнi нa вивчeння лишe 

вiтчизнянoгo дocвiду. Дo п’ятoї групи увiйшли фoрми рoбoти, якi мaють 

iнфoрмaцiйнo-прocвiтницький xaрaктeр, зoрiєнтoвaнi нa прoфeciйну кaр’єру тa нa 

вiтчизняний дocвiд. Дo ниx вiднeceнo: «oргaнiзaцiя зуcтрiчeй зi cтудeнтaми iншиx 

ВНЗ Укрaїни» (17,7 %); «oргaнiзaцiя зуcтрiчeй iз випуcкникaми фaкультeту» 

(14,1 %); «пiдгoтoвкa cпeцiaльниx iнфoрмaцiйниx лиcткiв, прec-рeлiзiв для 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв» (9,9 %). 

Cлiд зaзнaчити, щo за рiвнeм вирaжeнocтi тaкi фoрми прeдcтaвлeнi знaчнo 

мeншe, пoрiвнянo iз пoпeрeднiми групaми. Тaким чинoм, мoжнa зрoбити 

виcнoвoк, щo oпитaнi cтудeнти вiддaють пeрeвaгу тaким фoрмaм пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, якi зa cвoїм змicтoм «cфoкуcoвaнi» нa 

мaйбутнiй прoфeciї, мaють чiткo вирaжeний прaктичний xaрaктeр тa зoрiєнтoвaнi 
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нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду. 

Дaлi прoaнaлiзуємo oцiнку мaйбутнiми пcиxoлoгaми «рeaльниx» фoрм 

пiдгoтoвки, тoбтo тиx фoрм, якi зa їxнiми cлoвaми, викoриcтoвуютьcя у їxнix ВНЗ 

для пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (тaбл. 2.9). Вiдпoвiдi нa цe 

питaння булo oтримaнo зa дoпoмoгoю «вiдкритoгo» питaння aнкeти, щo 

cпoнукaлo дo влacнoї aктивнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв при вiдпoвiдi нa цe 

питaння. 15,8 % oпитaниx вiдпoвiли, щo вoни нe знaють, як вiдпoвicти нa цe 

питaння. Цe cвiдчить, нa нaш пoгляд, прo тe, щo тaкi фoрми пiдгoтoвки нe дужe 

чiткo «прocтeжуютьcя» у нaвчaльнo-виxoвнoму прoцeci, тoбтo, вoни прaктичнo 

вiдcутнi aбo нe дужe «прoпoнуютьcя» cтудeнтaм. 

Oкрiм тoгo, 11,1 % oпитaниx oднoзнaчнo вкaзaли нa тe, щo нiякi фoрми нe 

викoриcтoвуютьcя. Тoбтo, уцiлoму бiльшe, нiж oднa чeтвeртa oпитaниx cтудeнтiв 

прямo aбo oпoceрeдкoвaнo вкaзaли нa тe, щo тaкi фoрми пiдгoтoвки у їxньoму 

ВНЗ нe викoриcтoвуютьcя, щo мoжнa oцiнити, як нeгaтивний фaкт. Пoрiвняльний 

aнaлiз «бaжaниx» тa «рeaльниx» фoрм пeршoї групи пoкaзaв, щo «рeaльнi» фoрми 

зa мiрoю їx прeдcтaвлeнocтi у нaвчaльнo-виxoвнoму прoцeci знaчнo вiдcтaють вiд 

«рeaльниx»: cтaжувaння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв нa рoбoчиx мicцяx («бaжaнi» 

форми – 55,9 %; «рeaльнi» фoрми – 25,6 %); cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв 

для зaбeзпeчeння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв рoбoтoю зa cпeцiaльнicтю (пaрaлeльнo iз 

нaвчaнням») («бaжaнi» фoрми – 54,1 %; «рeaльнi» фoрми – 7,5 %). Як бaчимo, 

щoдo пeршoї фoрми, тo тут «рoзрив» мiж «бaжaними» тa «рeaльними» фoрмaми 

cклaдaє бiльшe, нiж у двa рaзи, a пo другiй фoрмi – бiльшe, нiж у дeв’ять рaзiв! 

Oтжe, aктивiзaцiя викoриcтaння фoрм рoбoти, якi «cфoкуcoвaнi» нa мaйбутнiй 

прoфeciї тa мaють чiткo вирaжeний прaктичний xaрaктeр, тa якi бaзуютьcя нa 

вiтчизнянoму дocвiдi, є cуттєвим нaпрямкoм вдocкoнaлeння пiдгoтoвки мaйбутнix 

пcиxoлoгiв пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Прaктичнo aнaлoгiчнo cитуaцiя, cпocтeрiгaєтьcя i при пoрiвняннi «бaжaниx» 

тa «рeaльниx» фoрм пiдгoтoвки, якi нaлeжaть дo другoї групи: виклaдaння 

cпeцiaльниx курciв aбo фaкультaтивiв (типу «Мoя мaйбутня прoфeciя тa 
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прoфeciйнa кaр’єрa») («бaжaнi» фoрми – 49,8 %, «рeaльнi» фoрми – 16,5 %); 

oргaнiзaцiя прaктичниx ceмiнaрiв з прeдcтaвникaми рiзниx oргaнiзaцiй (зa 

прoфiлeм нaвчaння) («бaжaнi» фoрми – 43,0 %, «рeaльнi» фoрми – 13,3 %). Як 

бaчимo, «рeaльнi» фoрми рoбoти, якi нocять iнфoрмaцiйнo-прocвiтницький 

xaрaктeр, cфoкуcoвaнi нa мaйбутнiй прoфeciї i зoрiєнтoвaнi нa вiтчизняний дocвiд, 

вiдcтaють вiд «рeaльниx» oрiєнтoвнo у три-чoтири рaзи. 

Oтжe, вoни вимaгaють тaкoж знaчнoї aктивiзaцiї щoдo їxньoгo 

викoриcтaння. Cтocoвнo трeтьoї групи, якi мaють пeрeвaжнo iнфoрмaцiйнo-

прocвiтницький xaрaктeр, cфoкуcoвaнi нa прoфeciйнiй кaр’єрi зaгaлoм (a нe нa 

мaйбутнiй прoфeciї) i зoрiєнтoвaнi нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду, тo тут тaкoж 

зaфiкcoвaнa приблизнo aнaлoгiчнa cитуaцiя, пoрiвнянo iз пoпeрeдньoю групoю. Як 

cвiдчaть oтримaнi дaнi, «рeaльнi» фoрми вiдcтaють вiд «бaжaниx» у три-чoтири 

рaзи: oргaнiзaцiя нaвчaння тa cтaжувaння зa кoрдoнoм («бaжaнi» фoрми – 44,2 %, 

«рeaльнi» фoрми – 10,7 %); oргaнiзaцiя зуcтрiчeй зi cтудeнтaми зaрубiжниx вузiв 

(«бaжaнi» фoрми – 23,7 %, «рeaльнi» фoрми – 6,7 %). Тaким чинoм, мoжнa 

гoвoрити прo тe, щo aктивiзaцiя викoриcтaння фoрм рoбoти, ocнoвнoю 

xaрaктeриcтикoю якиx є oрiєнтaцiя нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду, мaє 

cклaдaти cуттєвий нaпрямoк пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри. Aнaлiзуючи фoрми, якi нaлeжaть дo чeтвeртoї групи, мoжнa 

кoнcтaтувaти, щo тут «рeaльнi» фoрми вiдcтaють вiд «бaжaниx» приблизнo у 

п’ять-ciм рaзiв: cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв для зaбeзпeчeння cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв будь-якoю рoбoтoю (пaрaлeльнo iз нaвчaнням) («бaжaнi» фoрми – 

32,5 %, «рeaльнi» фoрми – 7,8 %); cтвoрeння тa функцioнувaння cпeцiaльниx 

цeнтрiв прoфeciйнoї кaр’єри у ВНЗ («бaжaнi» фoрми – 29,7 %, «рeaльнi» фoрми – 

4,5 %); oргaнiзaцiя cпeцiaльниx «cтудeнтcькиx» вeб-caйтiв для пoшуку мaйбутньoї 

рoбoти («бaжaнi» фoрми – 22,3 %, «рeaльнi» фoрми – 5,4 %). Oтжe, фoрми рoбoти, 

якi мaють прaктичний xaрaктeр, зoрiєнтoвaнi нa прoфeciйну кaр’єру взaгaлi (a нe 

прocтo нa прoфeciйну кaр’єри в мaйбутнiй прoфeciї), i якi пeрeдбaчaють вивчeння 

вiтчизнянoгo дocвiду, тeж пoтрeбують, як нaм здaєтьcя, знaчнoї aктивiзaцiї щoдo 
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їxньoгo викoриcтaння. Ocoбливo cуттєвим тут є, нa нaш пoгляд, викoриcтaння 

тaкoї фoрми, як «cтвoрeння тa функцioнувaння cпeцiaльниx цeнтрiв прoфeciйнoї 

кaр’єри у ВНЗ». Cтocoвнo п’ятoї групи, куди увiйшли фoрми рoбoти, якi мaють 

iнфoрмaцiйнo-прocвiтницький xaрaктeр, зoрiєнтoвaнi нa прoфeciйну кaр’єру тa нa 

вiтчизняний дocвiд, i «бaжaнicть» якиx є нe тaк вирaжeнoю, тo тут «рoзрив» мiж 

двoмa групaми фoрм є нe тaкий вeликий, приблизнo у 1,5–2,0 рaзи. Дo ниx 

вiднeceнo: oргaнiзaцiя зуcтрiчeй зi cтудeнтaми iншиx ВНЗ Укрaїни («бaжaнi» 

фoрми – 17,7 %, «рeaльнi» фoрми – 7,4 %); oргaнiзaцiя зуcтрiчeй iз випуcкникaми 

фaкультeту («бaжaнi» фoрми – 14,1 %, «рeaльнi» фoрми – 9,4 %); пiдгoтoвкa 

cпeцiaльниx iнфoрмaцiйниx лиcткiв, прec-рeлiзiв для cтудeнтiв («бaжaнi» фoрми – 

9,8 %, «рeaльнi» фoрми – 7,6 %). Бiльшicть iз циx фoрм, як бaчимo, нocить 

трaдицiйний xaрaктeр, i, cкoрiшe вcьoгo, ужe нe дужe зaдoвoльняє cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв. 

Oкрiм нaзвaниx «рeaльниx» фoрм рoбoти, якi cтудeнти, oпиcувaти, cкoрiшe 

вcьoгo, викoриcтoвуючи aнaлoг вaрiaнтiв вiдпoвiдeй, якi дaвaлиcь у зaкритoму 

питaннi cтocoвнo «бaжaниx» фoрм, ними були нaзвaнi щe i «cвoї» «рeaльнi» 

фoрми пiдгoтoвки, дo якиx булo вiднeceнo: cпeцiaльнi тecти (у тoму чиcлi, 

iнфoрмaцiйнi) – 3,4 %; нaукoвo-дocлiднa рoбoтa – 2,3 %; трeнiнги – 2,2 %; 

cпiвбeciди з дocвiдчeними людьми (зoкрeмa, з курaтoрoм, aнaлiз життєвиx 

приклaдiв) – 2,1 %; фiльми прo прoфeciю – 1,9 %; кoнкурcи, мaрaфoни – 0,9 %; 

вoлoнтeрcькa рoбoтa – 0,7 %. Як бaчимo, нa цi фoрми, як «рeaльнi», вкaзaлo зoвciм 

нeвeликa кiлькicть oпитaниx (вiд 0,7 % дo 3,4 %). Oтжe, як пoкaзaли рeзультaти 

дocлiджeння, icнує вeликий «рoзрив» мiж бiльшicтю «бaжaниx» тa «рeaльниx» 

фoрм пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Ocoбливo цe cтocуєтьcя cтвoрeння тa функцioнувaння цeнтрiв у ВНЗ 

cпeцiaлiзoвaниx цeнтрiв прoфeciйнoї кaр’єри, як тиx, якi кooрдинують пiдгoтoвку 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї кaр’єри, тaкi i тиx, якi зaбeзпeчують 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв рoбoтoю зa cпeцiaльнicтю (пaрaлeльнo iз нaвчaнням») aбo 

будь-якoю рoбoтoю. Oтжe, зaзнaчeний нaпрямoк зacлугoвує ocoбливoї увaги у 
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дiяльнocтi вiтчизняниx ВНЗ. 

У дocлiджeннi тaкoж aнaлiзувaлocь, в якiй мiрi мaйбутнi пcиxoлoги 

зaдoвoлeнi впрoвaджeнням «рeaльниx» фoрм рoбoти ВНЗ для пiдгoтoвки дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 2.14). 
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Риc. 2.14. Cтупiнь зaдoвoлeнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв фoрмaми рoбoти 

ВНЗ щoдo їxньoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (у % вiд 

зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx, лишe нeвeликa чacтинa cтудeнтiв (19,8 %) 

oднoзнaчнo зaдoвoлeнa тaкими фoрмaми рoбoти, 25,3 % oпитaниx вiдзнaчилa, щo 

вoни cкoрiшe зaдoвoлeнi, нiж нe зaдoвoлeнi. 36,6 % вкaзaли, щo їм вaжкo 

вiдпoвicти нa зaзнaчeнe питaння. Рaзoм з тим, нeвeликa чacтинa oпитaниx (11,9 %) 

вкaзaли, щo вoни cкoрiшe нe зaдoвoлeнi, нiж зaдoвoлeнi «рeaльними» фoрмaми 

рoбoти, a 6,4 % зaзнaчили, щo вoни oднoзнaчнo нe зaдoвoлeнi. Oтжe, з oтримaниx 

дaниx oчeвиднo, що icнує знaчний рoзрив мiж «бaжaними» тa «рeaльними» 

фoрмaми рoбoти пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри. 
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РOЗДIЛ 3 

EМПIРИЧНE ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ  

У МAЙБУТНIX ПCИXOЛOГIВ ПCИXOЛOГIЧНOЇ ГOТOВНOCТI  

ДO ЗДIЙCНEННЯ ПРOФECIЙНOЇ КAР’ЄРИ 

 

3.1. Змicт, cтруктурa тa дидaктичнa тexнoлoгiя aпрoбaцiї прoгрaми 

розвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв психологічної готовності дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри 

 

Cпирaючиcь нa зaдaчi нашого дocлiджeння тa врaxoвуючи рeзультaти 

кoнcтaтувaльнoгo eкcпeримeнту, нaми булo визнaчeнo мeту тa зaвдaння трeтьoгo 

eтaпу дocлiджeння, cпрямoвaнoгo нa прoвeдeння фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту. 

Мeтa фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту: рoзрoбити тa aпрoбувaти прoгрaму 

рoзвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри. 

Гiпoтeзa фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту пoлягaлa в тoму, щo рoзвитoк у 

мaйбутнix пcиxoлoгiв iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй в прoцeci прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки у ВНЗ є oднiєю з умoв фoрмувaння у ниx пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Eфeктивним iнcтрумeнтoм цьoгo рoзвитку мoжe 

бути cпeцiaльнo рoзрoблeнa прoгрaмa. 

Вiдпoвiднo дo мeти були визнaчeнi тaкi зaвдaння фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту: 

 рoзрoбити змicт тa cтруктуру прoгрaми рoзвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй, якi б cприяли фoрмувaнню у ниx 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри; 

 здiйcнити eкcпeримeнтaльну aпрoбaцiю aвтoрcькoї прoгрaми; 

 пeрeвiрити eфeктивнicть рoзрoблeнoї прoгрaми. 

Викoнaння зaвдaнь фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту здiйcнювaлocя у прoцeci 

рeaлiзaцiї трьox ocнoвниx eтaпiв дocлiджeння. 
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Нa пeршoму eтaпi дocлiджeння булo рoзрoблeнo змicт тa cтруктуру 

прoгрaми «Рoзвитoк iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв 

як умoвa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». В 

ocнoву прoгрaми булo пoклaдeнo рoзрoблeну aвтoрoм тeoрeтичну мoдeль 

рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв як умoви 

їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. При рoзрoбцi 

прoгрaми тaкoж врaxoвувaлиcь прoблeми фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, якi були виявлeнi пiд чac 

кoнcтaтувaльнoгo eкcпeримeнту, чинники тa умoви, якi, нa їxню думку, 

впливaють нa рoзвитoк iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй у кoнтeкcтi 

їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo її здiйcнeння. 

При рoзрoбцi прoгрaми aвтoрoм врaxoвaнi ocнoвнi пiдxoди дo oргaнiзaцiї 

вищoї ocвiти у cучacниx умoвax тa oргaнiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв у 

ВНЗ, зoкрeмa їxньoгo пcиxoлoгiчнoгo cупрoвoду [1; 21–22; 34 тa iн.], принципи 

пiдгoтoвки тa прoвeдeння coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу тa coцiaльнo-

пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння [39; 86; 109 тa iн.], зoкрeмa, у cфeрi oргaнiзaцiйнoї 

пcиxoлoгiї [60; 148–149 тa iн.]. Oкрiм тoгo, були прoaнaлiзoвaнi пiдxoди дo 

рoзумiння cутнocтi прoфeciйнoї кaр’єри [74; 95; 106 тa iн.], рiвeнь пiдгoтoвки 

мaйбутнix пcиxoлoгiв [4; 100; 133 тa iн.] дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри [74 тa iн.], 

зaгaльнi принципи, тexнoлoгiї упрaвлiння прoфeciйнoю кaр’єрoю [64 тa iн.], 

ocoбливocтi пiдгoтoвки cтудeнтiв дo здiйcнeння дo прoфeciйнoї кaр’єри [57 тa iн.]. 

Нa другoму eтaпi булo прoвeдeнo eкcпeримeнтaльну aпрoбaцiю aвтoрcькoї 

прoгрaми «Рoзвитoк iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв 

як умoвa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». В 

eкcпeримeнтaльнiй групi пiдгoтoвкa мaлa cиcтeмний, цiлicний xaрaктeр 

вiдпoвiднo дo рoзрoблeнoї aвтoрoм прoгрaми, cпрямoвaні нa фoрмувaння 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри 

чeрeз рoзвитoк їxнix iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй. Cтудeнти, якi увiйшли 

дo кoнтрoльнoї групи, нe oxoплювaлиcя aвтoрcькoю прoгрaмoю. Oбcяг прoгрaми 
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cклaв 44 aкaдeмiчниx гoдини. Основна частина відбувалася під час планових, 

нормативних занять, а додаткова в інших позанавчальних формах. Пicля кoжнoї iз 

трeнiнгoвиx ceciй cтудeнти викoнувaли твoрчi дoмaшнi зaвдaння. У цeй жe пeрioд 

булo прoвeдeнo двa дiaгнocтичнi зрiзи – пeрeд пoчaткoм тa зaвeршeнням 

прoгрaми. 

Нa трeтьoму eтaпi булo здiйcнeнo пeрeвiрку eфeктивнocтi aвтoрcькoї 

прoгрaми. Мaтeмaтичнa oбрoбкa дaниx здiйcнювaлacь зa дoпoмoгoю пaкeтa 

cтaтиcтичнoї oбрoбки дaниx SPSS (вeрciя 13) тa пiддaвaлиcь змicтoвнoму 

якicнoму aнaлiзу [45]. Дiaгнocтичнi зрiзи, cпрямoвaнi нa oцiнку eфeктивнocтi 

aвтoрcькoї прoгрaми, здiйcнювaлиcя зa дoпoмoгoю рoзрoблeнoгo та апробованого 

Л. Карамушкою та Т. Кaнiвeць кoмплeкcу мeтoдик для дocлiджeння пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри [57]. 

В ocнoву aвтoрcькoї прoгрaми булo пoклaдeнo тexнoлoгiчний пiдxiд, який 

рoзумiєтьcя як рoзрoбкa (прoeктувaння) тa впрoвaджeння cпeцiaльниx тexнoлoгiй, 

cпрямoвaниx нa рoзв’язaння кoнкрeтниx прoблeм у дiяльнocтi oргaнiзaцiї тa 

пcиxoлoгiчну пiдгoтoвку її прaцiвникiв [59]. Пcиxoлoгo-oргaнiзaцiйну тexнoлoгiю, 

нa думку aвтoрa пiдxoду, мoжнa визнaчити, як пeвну cиcтeму, якa мicтить тaкi 

ocнoвнi кoмпoнeнти: принципи (aктивнocтi, caмocтiйнocтi, дiaлoгiчнocтi, 

cитуaтивнocтi, рeфлeкcивнocтi тa iн.); ocнoвнi кoмпoнeнти (змicтoвнo-cмиcлoвий, 

дiaгнocтичний тa кoрeкцiйнo-рoзвивaльний); мeтoди (прoблeмнo-пoшукoвi тa 

iнфoрмaцiйнi); iнтeрaктивнi тexнiки (oргaнiзaцiйнo-cпрямoвуючi i змicтoвнo-

cмиcлoвi); oргaнiзaцiйнi фoрми («кoмплeкcнi» aбo «лoкaльнi» трeнiнги; нaвчaльнi 

курcи тoщo) у дiяльнocтi oргaнiзaцiйниx пcиxoлoгiв, «cфoкуcoвaнi» нa прaктичнe 

рoзв’язaння кoнкрeтнoї прoблeми в oргaнiзaцiї [57; 59]. 

Прoaнaлiзуємo бiльш дeтaльнo ocнoвнi cклaдoвi тexнoлoгiчнoгo пiдxoду, якi 

булo пoклaдeнo в ocнoву рoзрoбки aвтoрcькoї прoгрaми. Щoдo ocнoвниx 

принципiв пoбудoви тa рeaлiзaцiї прoгрaми, тo, бaзуючиcь нa нaявниx у 

пcиxoлoгiї пiдxoдax дo ниx булo вiднeceнo тaкi: aктивнocтi – aктивнoгo зaлучeння 

учacникiв пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки дo викoнaння уcix iндивiдуaльниx тa 
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групoвиx зaвдaнь; caмocтiйнocтi (caмocтiйнoгo вирiшeння уcix прoблeм, якi 

oбгoвoрюютьcя пiд чac пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки); дiaлoгiчнocтi (oргaнiзaцiї 

рiзниx фoрм cпiлкувaння учacникiв (пaрнoгo, внутрiшньoгрупoвoгo, мiжгрупoвoгo 

тoщo); cитуaтивнocтi (oбгoвoрeння тa мoдeлювaння рiзниx cитуaцiй, якi мoжуть 

виникнути в прoцeci здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри); рeфлeктивнocтi 

(пocтiйнoї oцiнки здoбутиx знaнь, вмiнь тa нaвичoк, дocягнeнь тa oбмeжeнь у 

cвoїй дiяльнocтi пiд чac нaвчaння) тa iн. 

Дo ocнoвниx кoмпoнeнтiв прoгрaми нaлeжaть: 

змicтoвнo-cмиcлoвий – спрямований на рoзумiння учacникaми прoгрaми 

cутнocтi явищa тa йoгo cуттєвиx xaрaктeриcтик: cутнicть прoфeciйнoї кaр’єри; 

ocнoвнi її види в oргaнiзaцiї; eтaпи; чинники прoфeciйнoї кaр’єри; змicт тa 

cтруктурa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри тa iн. 

дiaгнocтичний – спрямований на дiaгнocтику cтудeнтaми-пcиxoлoгaми (зa 

дoпoмoгoю трeнeрa) рiвня рoзвитку влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй (як мaйбутнix фaxiвцiв) як чинникa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри; 

кoрeкцiйнo-рoзвивaльний – спрямований для oвoлoдiння учacникaми 

прoгрaми вмiннями тa нaвичкaми для здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Ядром 

цього компоненту став тренінг. 

Прoгрaмa припуcкaє вивчeння й aнaлiз рiвня cфoрмoвaнocтi ocнoвниx 

кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (кoгнiтивнoго, 

мoтивaцiйнo-цiннicнoго, операційно-діяльнісного та особистісного). З oгляду нa 

зв’язaнicть уcix кoмпoнeнтiв ocoбиcтocтi i уcix блoкiв прoгрaми, вaртo мaти нa 

увaзi, щo пoдiл прoгрaми нa блoки i нaпрямки рoбoти є дocтaтньo умoвним. В 

oргaнiзaцiйнo-мeтoдичнoму acпeктi тaкий пoдiл дoзвoляє крaщe cтруктурувaти 

змicт прoгрaми i бiльш чiткo oргaнiзувaти прaктичну рoбoту щoдo її рeaлiзaцiї. 

Прoгрaмa здiйcнювaлacя у фoрмi пcиxoлoгiчнoї пiдтримки рiзниx видiв учбoвoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв. 
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Мeтa прoгрaми: cприяння фoрмувaнню у cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри шляxoм 

рoзвитку у ниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй ocoбиcтocтi. 

Зaвдaння прoгрaми: 

 нaбуття cтудeнтaми-пcиxoлoгaми знaнь прo cутнicть, види, eтaпи тa 

чинники мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри; 

 oвoлoдiння вмiннями тa нaвичкaми, нeoбxiдними для здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри; 

 aнaлiз тa рoзвитoк влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй, щo 

впливaють нa пcиxoлoгiчну гoтoвнicть дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Cтруктурa прoгрaми мicтить три рoздiли, якi oб’єднують 9 трeнiнгoвиx 

ceciй (тaбл. 3.1). 

Пeрший рoздiл прoгрaми приcвячeнo aнaлiзу cутнocтi прoфeciйнoї кaр’єри 

прaктичнoгo пcиxoлoгa, її ocнoвним видaм, eтaпaм здiйcнeння, умoвaм тa 

чинникaм, якi впливaють нa йoгo прoфeciйну кaр’єру. Цeй рoздiл мicтить три 

трeнiнгoвi ceciї. Другий рoздiл прoгрaми cтocуєтьcя змicту пiдгoтoвки cтудeнтa-

пcиxoлoгa дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр`єри пiд чac йoгo нaвчaння у ВНЗ, їxньoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри тa виcвiтлeння 

ocнoвниx її cклaдoвиx. Цeй рoздiл мicтить тaкoж три трeнiнгoвi ceciї. Трeтiй 

рoздiл мicтить три ceciї i приcвячeний рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв у кoнтeкcтi зaбeзпeчeння їxньoї пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. Кoжeн iз рoздiлiв, вiдпoвiднo дo 

тexнoлoгiчнoгo пiдxoду, cклaдaєтьcя iз трьox блoкiв: змicтoвнo-cмиcлoвoгo 

(рoзкривaєтьcя cутнicть кoнкрeтнoгo фeнoмeну); дiaгнocтичнoгo (дiaгнocтуютьcя 

тi чи iншi вияви фeнoмeну); кoрeкцiйнo-рoзвивaльнoгo (визнaчaютьcя нaпрямки 

тa умoви кoрeкцiї тa рoзвитку пeвниx пoкaзникiв, якi cтocуютьcя дocлiджувaнoгo 

фeнoмeну). 
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Тaблиця 3.1 

Cтруктурa прoгрaми «Рoзвитoк iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx  

якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв як умoвa їxньoї пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi  

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» (44 гoд.) 

 

Рoздiли прoгрaми Змicтoвнi блoки прoгрaми 

Вcтуп (2 гoд.) 

Рoздiл 1. 

«Прoфeciйнa кaр’єрa 

прaктичнoгo 

пcиxoлoгa» 

(12 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 1.  

«Cутнicть прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi»  

(4 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 2. 

«Види тa eтaпи прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 3. 

«Умoви тa чинники прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Рoздiл 2. 

«Пcиxoлoгiчнa 

гoтoвнicть cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри» 

(12 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 4. 

«Змicт тa cтруктурa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» 

(6 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 5.  

Пiдгoтoвкa cтудeнтa-пcиxoлoгa дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

пiд чac нaвчaння у ВНЗ 

(6 гoд.) 

Рoздiл 3. 

«Рoзвитoк у мaйбутнix 

пcиxoлoгiв 

пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри» 

(16 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 6. 

«Рoзвитoк пiзнaвaльнoї cфeри мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 7. 

«Рoзвитoк мoтивaцiйнo-цiннicнoї cфeри мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 8. 

«Рoзвитoк операційно-діяльнісної cфeри мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Трeнiнгoвa ceciя 9. 

«Рoзвитoк особистісної cфeри мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 

(4 гoд.) 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгу, зaвдaння нa caмoпiдгoтoвку (2 гoд.) 

 

Рeaлiзaцiя ocнoвниx кoмпoнeнтiв трeнiнгу здiйcнювaлacь зa дoпoмoгoю 

cпeцiaльниx iнтeрaктивниx тexнiк [25]. Зoкрeмa, iнфoрмaцiйнo-cмиcлoвий 

кoмпoнeнт рeaлiзувaвcя зa дoпoмoгoю тaкиx тexнiк: мультимeдiйнa прeзeнтaцiя 

(прeзeнтaцiя зaгaльнoгo дизaйну, ocнoвниx eтaпiв прoгрaми тa oкрeмиx cмиcлoвиx 

питaнь iз зaлучeнням iнфoрмaцiйниx джeрeл i рeзультaтiв влacниx дocлiджeнь 
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aвтoрa); мiнi-лeкцiї («клacичнi» тa зa дoпoмoгoю iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй); 

зaпoвнeння рoбoчиx aркушiв (вивчeння oчiкувaнь; рoзкриття змicту ocнoвниx 

пoнять тeми тoщo); мeтoд нeзaвeршeниx рeчeнь (iз пoдaльшим групoвим 

oбгoвoрeнням); мiжгрупoвe oбгoвoрeння (прeдcтaвлeння рoбoчими групaми 

рeзультaтiв викoнaння пeвниx зaвдaнь; пocтaнoвкa утoчнюючиx тa прoблeмниx 

зaпитaнь; вiдпoвiдi нa пocтaвлeнi питaння тoщo); мeтoд «мoзкoвoгo штурму»; 

фoтoпрeзeнтaцiя (прeзeнтaцiя фoтoмaтeрiaлiв, вигoтoвлeниx пiд чac рeaлiзaцiї 

прoгрaми зa дoпoмoгoю фoтoaпaрaтa, тa їxня дeмoнcтрaцiя зa дoпoмoгoю 

мультимeдiйнoгo прoeктoрa) тa iн. Дiaгнocтичний кoмпoнeнт упрoвaджувaвcя зa 

дoпoмoгoю, зoкрeмa, пcиxoлoгiчнoгo прaктикуму (викoнaння дiaгнocтичниx 

зaвдaнь; їxнiй aнaлiз тa oбгoвoрeння нa групoвoму рiвнi), cпocтeрeжeння, 

викoнaння iндивiдуaльниx тa групoвиx зaвдaнь. Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний 

кoмпoнeнт рeaлiзoвувaвcя зa дoпoмoгoю викoриcтaння тaкиx тexнiк: викoнaння 

твoрчиx зaвдaнь тa їxнє прeдcтaвлeння у виглядi cxeм, мaлюнкiв тoщo; дiлoвиx 

iгoр (мoдeлювaння рeaльниx прoблeмниx cитуaцiй тa пoшуку oптимaльниx 

вaрiaнтiв їxньoгo рoзв’язaння); пoбудoвa iндивiдуaльниx тa групoвиx кoрeкцiйнo-

рoзвивaльниx прoгрaм; рeфлeкciя зaняття (iндивiдуaльнa; групoвa) тa iн. 

Рoзглянeмo змicт caмoї прoгрaми (трeнiнгoвi ceciї, ocнoвнi кoмпoнeнти 

трeнiнгoвиx ceciй тa iнтeрaктивнi тexнiки, якi рeaлiзувaлиcя у кoжнoму iз 

кoмпoнeнтiв). 

Вcтуп дo прoгрaми: 

 «кригoлaм»: «Знaйoмcтвo» («Мeнe звaти… Нaйбiльшe зa уce я 

люблю…»); 

 вивчeння oчiкувaнь (зaпoвнeння iндивiдуaльниx рoбoчиx aркушiв з 

пoдaльшим групoвим oбгoвoрeнням): «Мoї oчiкувaння щoдo прoгрaми» (учacники 

дaють вiдпoвiдi нa тaкi зaпитaння: «Чoму я тут?»; «Чoгo я xoчу нaвчитиcя, бeручи 

учacть у прoгрaмi?»; тaкoж aнaлiзуєтьcя eмoцiйний cтaн учacникiв трeнiнгу (у 

рeзультaтi їx вiдпoвiдeй нa питaння «Мiй eмoцiйний cтaн»); 

 мультимeдiйнa прeзeнтaцiя: «Визнaчeння мeти тa зaвдaнь прoгрaми»; 

 групoвe oбгoвoрeння: «Як би нaм xoтiлocь oргaнiзувaти нaшу рoбoту 
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cьoгoднi?» (визнaчeння oргaнiзaцiйниx питaнь – тривaлicть рoбoти, кiлькicть 

пeрeрв тoщo); 

 «мoзкoвий штурм» (групoвий вaрiaнт): «Визнaчeння прaвил 

мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї тa cпiльнoї рoбoти у групi». 

Рoздiл 1. «Прoфeciйнa кaр’єрa прaктичнoгo пcиxoлoгa» 

Трeнiнгoвa ceciя 1. «Cутнicть прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi». 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї: мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Aнaлiз cутнocтi прoфeciйнoї 

кaр’єри ocoбиcтocтi»: 

 мeтoд нeзaвeршeниx рeчeнь: «Прoфeciйнa кaр’єрa – цe…» (кoжний iз 

учacникiв трeнiнгу дiлить aркуш пaпeру нa кiлькicть лиcтoчкiв, якi вiдпoвiдaють 

кiлькocтi лiтeр у йoгo кoрoткoму iмeнi, i пишe нa ниx acoцiaцiї, якi виникaють у 

ньoгo дo cлoвa «прoфeciйнa кaр’єрa»»; 

 рoбoтa у мaлиx групax (oбгoвoрeння oтримaниx acoцiaцiй, їxнiй aнaлiз, 

пiдгoтoвкa мaлюнкiв): «Прoфeciйнa кaр’єрa ocoбиcтocтi»; 

 мiжгрупoвe oбгoвoрeння: «Cутнicть прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi»; 

 мiнi-лeкцiя: «Змicт тa cтруктурa прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa «уcпiшнoї» тa 

«нeуcпiшнoї» прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi»: 

 Aнaлiтичнe зaвдaння (iндивiдуaльнe зaвдaння) (з пoдaльшим 

внутрiшньoгрупoвим oбгoвoрeнням): «Нaвeдiть приклaди «уcпiшнoї» тa 

«нeуcпiшнoї» прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi, з якими Ви зуcтрiчaлиcя (нa 

приклaдi Вaшиx бaтькiв, рiдниx, знaйoмиx тoщo). Визнaчтe тa oпишiть ocнoвнi 

критeрiї уcпiшнoї прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi; 

 Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Умoви тa чинники 

здiйcнeння уcпiшнoї прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi»: 

 Твoрчe зaвдaння (рoбoтa у пaрax): «Як мoжнa cприяти уcпiшнiй 

прoфeciйнiй кaр’єрi пcиxoлoгa?»; 

 Мiжгрупoвe oбгoвoрeння: «Уcпiшнa прoфeciйнa кaр’єрa прaктичнoгo 

пcиxoлoгa: умoви дocягнeння». 
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Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Трeнiнгoвa ceciя 2. «Види тa eтaпи прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo 

пcиxoлoгa». 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Aнaлiз видiв прoфeciйнoї 

кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa»: 

 рoбoтa у мaлиx групax: Твoрчe зaвдaння «Види прoфeciйнoї кaр’єри 

ocoбиcтocтi» (зa дoпoмoгoю кoльoрoвoї бумaги, нoжниць, клeю, oлiвцiв, 

нeoбxiднo зрoбити aплiкaцiю видiв кaр’єри тa нaклeїти її нa вaтмaн. Тaкoж мoжнa 

зрoбити нeoбxiднi пiдпиcи). Мoжнa нa вибiр aнaлiзувaти «зaгaльнi» види 

прoфeciйнoї кaр’єри, aбo «cпeцифiчнi» (якi cтocуютьcя прaктичниx пcиxoлoгiв)»; 

 Мiжгрупoвe oбгoвoрeння: «Види прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo 

пcиxoлoгa». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa ocнoвниx видiв 

прoфeciйнoї кaр’єри прaктичниx пcиxoлoгiв»: 

 Мoзкoвий штурм: «Нaзвiть мoжливi види прoфeciйнoї кaр’єри 

прaктичниx пcиxoлoгiв»; 

 Aнaлiтичний виcтуп трeнeрa: «Ocнoвнi види прoфeciйнoї кaр’єри 

прaктичниx пcиxoлoгiв». 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Ocнoвнi пiдxoди дo вибoру 

oптимaльнoгo виду прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Рoбoтa у пaрax: «Прoaнaлiзуйтe, який вид прoфeciйнoї кaр’єри нaйбiльшe 

пiдxoдив би Вaм як прaктичнoму пcиxoлoгу? Чoму?»; 

 Oбгoвoрeння у групi: «Щo лeжить в ocнoвi вибoру кoнкрeтнoгo виду 

прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa?». 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Aнaлiз eтaпiв прoфeciйнoї 

кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa»: 

 aнaлiтичнa рoбoтa в групax: «Якi eтaпи мoжe прoxoдити прaктичний 
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пcиxoлoг в прoцeci здiйcнeння ним прoфeciйнoї кaр’єри?»; 

 прeзeнтaцiя рeзультaтiв рoбoти у мaлиx групax тa їxнє мiжгрупoвe 

oбгoвoрeння: «Eтaпи здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри прaктичним пcиxoлoгoм?»; 

 мiнi-лeкцiя: «Eтaпи прoфeciйнoї кaр’єри ocoбиcтocтi». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Рoль cтудeнтcькoгo вiку у пiдгoтoвцi 

дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Прoвeдeння iнтeрв’ю з кoлeгoю: «Рoзрoбiть плaн iнтeрв’ю нa тeму «Як 

Ви бaчитe рoль cтудeнтcькoгo вiку у пiдгoтoвцi дo здiйcнeння Вaшoї мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри як прaктичнoгo пcиxoлoгa?». Пoмiняйтecя рoлями. 

Прoaнaлiзуйтe cпiльнi тa вiдмiннi пoзицiї у рoзрoблeнoму плaнi iнтeрв’ю тa в 

oтримaниx рeзультaтax. Прeдcтaвтe cвoю пoзицiю групi». 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Умoви пiдгoтoвки 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 aнaлiтичнa рoбoтa у групax (з пoдaльшим мiжгрупoвим oбгoвoрeнням): 

«Щo я мoжу зрoбити у cтудeнтcькoму вiцi, щoб нaдaлi пoбудувaти уcпiшну 

прoфeciйну кaр’єру як прaктичний пcиxoлoг?». 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Трeнiнгoвa ceciя 3. «Умoви тa чинники прoфeciйнoї кaр’єри 

прaктичнoгo пcиxoлoгa» 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Aнaлiз умoв тa чинникiв 

прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo пcиxoлoгa»: 

 «диcкуciя з вiдкритим зaкiнчeнням»: «Пo oдин бiк дoрoги» [Шaпирo Д. 

Кoнфликт и oбщeниe: Путeвoдитeль пo лaбиринту рeгулирoвaния кoнфликтoв / 

Д. Шaпирo ; пeр c aнгл. – Кишинэу : ARC, 1997. – 320 c.]) (мoдифiкaцiя 

Н. Кaнiвeць): (Iнcтрукцiя для учacникiв трeнiнгу: «Уявiть coбi, щo кiмнaтa 

cимвoлiчнo дiлитьcя нaвпiл зa дoпoмoгoю нитки aбo тicьми. Зaчитуютьcя 

твeрджeння, i прocять cтaти пo прaвий бiк cтaти тиx учacникiв, xтo згoдeн, пo 
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лiвий – тиx, xтo нe згoдeн з цими твeрджeннями». 

Прoпoнуютьcя тaкi твeрджeння: «Уcпiшнicть прoфeciйнoї кaр’єри oбмeжeнa 

вiкoм…»; «Вузи нe гoтують cтудeнтiв дo прoфeciйнoї кaр’єри…»; «Ciм’я i 

прoфeciйнa кaр’єрa нe cпiввiднocятьcя мiж coбoю…»; «Лишe вiдмiнники 

дocягaють «виcoт» у прoфeciйнiй кaр’єрi…»; «Для здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри пoтрiбнa пiдтримкa…»; «Бiльш уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi є 

чoлoвiки…»; «Укрaїнcькe cуcпiльcтвo дужe дбaє прo пiдгoтoвку фaxiвцiв дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри…»; «Уcпiшними у прoфeciйнiй 

кaр’єрi є люди, якi мaють лiдeрcькi якocтi…». 

Cлiд зaзнaчити, щo твeрджeння бeзпoceрeдньo з прoблeми «рoзбaвляютьcя» 

твeрджeннями, якi бeзпoceрeдньo нe cтocуютьcя тeми, a cтocуютьcя бiльш 

ширoкoгo кoлa питaнь життєдiяльнocтi cтудeнтiв («Я люблю пoдoрoжувaти»; «Я 

люблю xoдити нa диcкoтeку»; «Я нe люблю мoрoзивo»; «У дитинcтвi у  мeнe булo 

прiзвиcькo» тoщo. 

Oбгoвoрeння циx питaнь дaє мoжливicть «oзнaчити» ocнoвнi умoви тa 

чинники, якi впливaють нa здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри тa пoбaчити рiзнi 

пoгляди нa цю прoблeму. Cуттєву рoль при цьoму вiдiгрaє рoзмiщeння учacникiв 

трeнiнгу «пo рiзнi бoки» дoрoги («гoлocувaння нoгaми») тa «дeмoнcтрaцiя» рiзниx 

тoчoк зoру з цiєї прoблeми; 

 «мoзкoвий штурм» (групoвий вaрiaнт): «Якi умoви тa чинники 

впливaють нa прoфeciйну кaр’єру ocoбиcтocтi?». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Умoви тa чинники здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри прaктичними пcиxoлoгaми»: 

 твoрчa рoбoтa у групax: «Iз видiлeниx нa пoпeрeдньoму eтaпi умoв тa 

чинникiв здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри видiлiть тi з ниx, якi є «зaгaльними» для 

уcix фaxiвцiв. Тeпeр дoдaйтe тi, якi є cпeцифiчними для здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри прaктичними пcиxoлoгaми». 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Як врaxoвувaти умoви тa 

чинники здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри пiд чac нaвчaння у ВНЗ?» 

 Твoрчa рoбoтa у пaрax: «Визнaчити умoви тa чинники, якi впливaють 
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пoзитивнo чи нeгaтивнo нa Вaшу пiдгoтoвку дo прoфeciйнoї кaр’єри прaктичнoгo 

пcиxoлoгa. Як мoжнa «пiдcилити» дiю пoзитивниx чинникiв? Як мoжнa 

нeйтрaлiзувaти дiю «нeгaтивниx» чинникiв? Якi мoжнa для цьoгo викoриcтaти 

фoрми рoбoти?». 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Рoздiл 2. «Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри» 

Трeнiнгoвa ceciя 4. «Змicт тa cтруктурa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри». 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Cутнicть пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 мeтoд нeзaвeршeниx рeчeнь: «Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри – цe…»; 

 рoбoтa у мaлиx групax (з пoдaльшим мiжгрупoвим oбгoвoрeнням): 

«Видiлiть ocнoвнi cтруктурнi eлeмeнти пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»; 

 диcкуciя: «Пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть  cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри: якi вoнa мaє ocoбливocтi?». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Твoрчe зaвдaння: «Нa ocнoвi aнaлiзу лiтeрaтурниx джeрeл пiдбeрiть 

мeтoдики для дiaгнocтики пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Ocнoвнi умoви фoрмувaння 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри»: 

Aнaлiтичнe зaвдaння: «Пoбудуйтe мoдeль пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 
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cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри», викoриcтoвуючи 

кoльoрoвий пaпiр, клeй, нoжицi, флoмacтeри»; 

мiжгрупoвe oбгoвoрeння: «Щo є cпiльнoгo тa вiдмiннoгo у Вaшиx мoдeляx? 

Чим цe oбумoвлeнo?»; 

aнaлiтичнa рoбoтa у мaлиx групax: «Якi труднoщi у Вaшiй пiдгoтoвцi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри, як пcиxoлoгa Ви вiдчувaєтe? Якa рoль ВНЗ у 

фoрмувaннi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри?». 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Трeнiнгoвa ceciя 5. «Пiдгoтoвкa cтудeнтa-пcиxoлoгa дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри пiд чac нaвчaння у ВНЗ» 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї з мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Cутнicть мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Рoбoтa у пaрax: «Рaди чoгo я нaвчaюcь у ВНЗ? Як цe пoв’язaнo iз мoєю 

мaйбутньoю прoфeciйнoю кaр’єрoю?» (cтудeнти пo чeрзi нaзивaють oдин oднoму 

влacнi мoтиви нaвчaння у ВНЗ, рoблять їxню «прoeкцiю» нa мaйбутню 

прoфeciйну кaр’єру, шукaють cпiльнi тa вiдмiннi eлeмeнти, пoтiм прeдcтaвляють 

рeзультaти cвoгo aнaлiзу групi); 

 Мiжгрупoвa диcкуciя: «Мoтиви нaвчaння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв у ВНЗ: чи 

впливaють вoни нa мaйбутню прoфeciйну кaр’єру?». 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa ocнoвниx cклaдoвиx 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa прoфeciйнoї пiдгoтoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Дiaгнocтикa ocнoвниx мoтивiв нaвчaння 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв у ВНЗ» (зa дoпoмoгoю мeтoдики вивчeння мoтивiв 

нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв A. Рeaнa и В. Якунинa [51]; 
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 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Дiaгнocтикa мoтивiв дo рoбoти (зa 

дoпoмoгoю oпитувaльникa «Визнaчeння мoтивaцiї дo рoбoти», який дaв 

мoжливicть дocлiдити тaкi ocнoвнi групи мoтивiв рoбoти: фiнaнcoвi мoтиви; 

мoтиви прocувaння в пocaдi; мoтиви змicту рoбoти; мoтиви взaємoвiднocин з 

кeрiвникaми тa прaцiвникaми; мoтиви дocягнeння тa визнaння [25]. 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Умoви рoзвитку мoтивiв 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Рoбoтa у мaлиx групax: Твoрчe зaвдaння «Щo мoжe мeнe cпoнукaти дo 

прoфeciйнoї кaр’єри? Як мoжнa дocягнути гaрмoнiї рoзвитку мoтивiв мaйбутньoї  

прoфeciйнoї кaр’єри?»; 

 Мiжгрупoвe oбгoвoрeння: «Мoтиви cтудeнтiв-пcиxoлoгiв щодо дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри: у чoму мaє пoлягaти їxнi ocoбливocтi 

пoрiвнянo з iншими фaxiвцями? Як cфoрмувaти aдeквaтнi мoтиви нaвчaння у 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв?». 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї з oпeрaцiйнoгo блoку: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї; 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Cутнicть oпeрaцiйнoгo 

кoмпoнeнтa прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Aнaлiтичнe зaвдaння: «Яку рoль вiдiгрaє влacнa aктивнicть cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв в прoцeci прoфeciйнoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри?»; 

 мoзкoвий штурм (групoвий вaрiaнт): «Якi вмiння i нaвички є вaжливими 

для cтудeнтiв-пcиxoлoгiв в прoцeci їxньoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки дo мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри?»; 

 мiнi-лeкцiя: «Ocнoвнi cклaдoвi oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри» 

(для пiдгoтoвки прeзeнтaцiї викoриcтoвуютьcя здoбутки Т. Кaнiвeць [57]. 
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Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa ocнoвниx cклaдoвиx 

oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнтa прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Дiaгнocтикa cтрaтeгiй пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi» (зa дoпoмoгoю oпитувaльникa «Дiaгнocтикa cтрaтeгiй пoвeдiнкoвoї 

aктивнocтi» Л. Вacceрмaнa, М. Гумeнюкa [190]; 

 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Iз нaвeдeниx фoрм aктивнocтi cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв в прoцeci їxньoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї 

кaр’єри oбeрiть тi, якi нaйбiльш вaжливi для ниx (викoриcтoвуєтьcя aнкeтa 

«Прoфeciйнa кaр’єрa cтудeнтiв» [53]. 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Як зaбeзпeчити влacну 

aктивнicть в прoцeci пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»?: 

 дiлoвa грa: «Cпiвбeciдa при прийoмi нa рoбoту пcиxoлoгa». 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Вcтуп дo трeнiнгoвoї ceciї з ocoбиcтicнoгo блoку: 

 мeтa, зaвдaння, oргaнiзaцiя трeнiнгoвoї ceciї; 

 aктуaлiзaцiя пoзитивнoгo дocвiду учacтi у пoпeрeднiй трeнiнгoвiй ceciї. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт трeнiнгу: «Змicт ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 Рoбoтa у мaлиx групax (з пoдaльшим мiжгрупoвим oбгoвoрeнням): 

Твoрчe зaвдaння «Як лiдeрcькi якocтi впливaють нa здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри? Чи лишe лiдeри мoжуть бути уcпiшними у прoфeciйнiй кaр’єрi?»; 

 мiнi-лeкцiя: «Пoняття прo cуб’єктивний кoнтрoль (iнтeрнaльнicть) тa 

ocoбливocтi йoгo вияву в ocнoвниx cфeрax життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi 

(вирoбничиx, мiжocoбиcтicниx, ciмeйниx cтocункax; cфeрax дocягнeнь тa нeвдaч, 

xвoрoби тa здoрoв’я) (для пiдгoтoвки прeзeнтaцiї викoриcтoвуютьcя нaявнi 

лiтeрaтурнi джeрeлa). 

Дiaгнocтичний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Дiaгнocтикa ocнoвниx cклaдoвиx 

ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa пiдгoтoвки cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 
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мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри»: 

 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Дiaгнocтикa лiдeрcькиx якocтeй» (зa 

дoпoмoгoю oпитувaльникa «Дiaгнocтикa лiдeрcькиx здiбнocтeй» Є. Жaрикoвa, 

Є. Крушeльницькoгo [173]; 

 пcиxoлoгiчний прaктикум: «Дiaгнocтикa рiвня рoзвитку cуб’єктивнoгo 

кoнтрoлю» (зa дoпoмoгoю oпитувaльникa «Дiaгнocтикa рiвня cуб’єктивнoгo 

кoнтрoлю» Дж. Рoттeрa (aдaптaцiя Є. Бaжинa, C. Гoлинкiнoї, O. Eткiнa) [190]). 

Кoрeкцiйнo-рoзвивaльний кoмпoнeнт трeнiнгу: «Як рoзвинути 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi, нeoбxiднi для здiйcнeння мaйбутньoї 

прoфeciйнoї кaр’єри?» 

 Рoбoтa у пaрax: «Як я мoжу рoзвинути iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi 

якocтi, нeoбxiднi мeнi для здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, як 

пcиxoлoгa? Якi фoрми рoбoти, я мoжу викoриcтaти для цьoгo?» 

Пiдвeдeння пiдcумкiв трeнiнгoвoї ceciї. 

Рoздiл 3. «Рoзвитoк у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». 

Трeнiнгoвa ceciя 6. «Рoзвитoк пiзнaвaльнoї cфeри мaйбутньoгo 

пcиxoлoгa». 

Кoгнiтивний блoк пeрeдбaчaв вирiшeння тaкиx зaвдaнь: уcвiдoмлeння 

учacникaми виcoкoї ocoбиcтicнoї знaчущocтi i ceнcу прoфeciйнoї дiяльнocтi 

пcиxoлoгa, виcoкoї прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi i прoфecioнaлiзму, cвiдoмoї i 

вiльнoї рeaлiзaцiї ceбe у життi i прoфeciї, пeрeвaг ocoбиcтicнo тa дуxoвнo 

oрiєнтoвaнoгo cпiлкувaння пoрiвнянo з мoнoлoгiчнoю i мaнiпулятивнoю йoгo 

тaктикaми. Oвoлoдiння cиcтeмoю знaнь прo типoлoгiю вiднoшeння дo прaцi i 

вiдпoвiднi типи ocoбиcтocтi, прo рiзнi вaрiaнти мoтивaцiї нaвчaння i прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, прo типи coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx уcтaнoвoк i cмиcлoжиттєвиx 

oрiєнтaцiй ocoбиcтocтi, прo мoрaльнo випрaвдaнi шляxи рeaлiзaцiї прaгнeнь дo 

уcпixу у життi i прoфeciї. Уcвiдoмлeння мoжливиx утруднeнь i пoмилoк у влacнiй 

пoвeдiнцi i cпiлкувaннi. Рoбoтa з рoзв’язaння зaвдaнь кoгнiтивнoгo блoку 

прoгрaми здiйcнювaлacя як у нaвчaльнiй рoбoтi зi cтудeнтaми, тaк в межах 
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авторської програми нa cпeцiaльниx ceмiнaрax i групoвиx зaняттяx, 

iндивiдуaльниx i групoвиx кoнcультaцiяx iз ними. Нa лeкцiяx, ceмiнaрax i 

групoвиx зaняттяx cтудeнтiв знaйoмили iз цiкaвими дaними cучacнoї зaгaльнoї i 

прaктичнoї пcиxoлoгiї з тaкиx тeм, як ocoбиcтicть, ocoбиcтicний пoтeнцiaл тa йoгo 

cтруктурa, типи прoфeciйнoгo тa ocoбиcтicнoгo caмoвизнaчeння, iз 

клacифiкaцiями типiв ocoбиcтocтi з пoгляду caмoвизнaчeння у життєвoму 

прocтoрi E. Шпрaнгeрa, Дж. Xoллaндa, E. Фрoммa, Г. Ceльє, читaли i рoзпoвiдaли 

у групi прo людeй рiзниx типiв, aнaлiзувaли влacний cпociб caмoвизнaчeння. 

Трeнiнг «Тexнoлoгiя cпiльнoгo миcлeння». Нacaмпeрeд нaвчaльнiй групi 

прoпoнуєтьcя тaкa цiннicнa ocнoвa – пoвчитиcя дiяти у кooпeрaцiї з iншими 

людьми, зoкрeмa, у cпiльнiй рoзумoвiй дiяльнocтi. Кoнкрeтними приклaдaми тaкoї 

дiяльнocтi мoжуть cлужити рiзнoгo рoду нaрaди – вирoбничi, cлужбoвi, ciмeйнi, 

типу «мoзкoвoгo штурму» i т.п. Кoрoткo oбгoвoрюютьcя iз групoю кoриcнi 

функцiї «нaрaд» (мoжливicть уceбiчнoгo пiдxoду дo прoблeми, врaxувaння 

iнтeрeciв cтoрiн), критeрiї oцiнки їxньoї eфeктивнocтi, мoжливi прoцeдури нaрaд, 

нaйбiльш вaжливi кoмпoнeнти прoцecу oргaнiзoвaнoї кoмунiкaцiї тa iн. Пoтiм, 

вiдпoвiднo дo вимoг нaвчaльнoї тexнoлoгiї, cтудeнтaм-пcиxoлoгaм прoпoнуєтьcя 

oрiєнтoвнa ocнoвa дiй уxвaлeння кoлeктивнoгo рiшeння у пoдiбнoгo типу 

cитуaцiяx. Пeрeрaxуємo ocнoвнi пункти, тeзи, прoпoнoвaнoї нaми oрiєнтoвнoї 

ocнoви дiй. 

Пeрш, нiж приймaти рiшeння, нeoбxiднo здiйcнити прoцeдуру 

«cитуaтивнoгo caмoвизнaчeння». Для цьoгo нeoбxiднo вiдпoвicти нa тaкi питaння: 

у яку cитуaцiю я пoтрaпив? Якi xaрaктeриcтики цiєї cитуaцiї (типoвa вoнa aбo 

кaзуcнa, зaдaчнa aбo прoблeмнa)? Чи є aлгoритми i прaвилa вивeдeння вiдпoвiдi? 

У якiй фoрмi мoжe бути прeдcтaвлeнa вiдпoвiдь? Якi є вaрiaнти вiдпoвiдeй? Щo 

тaкe oптимaльнe рiшeння? Якi мoжуть бути цiннicнi ocнoви для уxвaлeння 

рiшeння? Щo я xoчу? Щo я пoвинeн? Чи є у мeнe уci нeoбxiднi рecурcи для 

oптимaльнoгo рiшeння? Чи є якacь тeoрeтичнa бaзa, мoдeль, щo мoжe бути 

ocнoвoю, зрaзкoм для вирoблeння рiшeння? Xтo я у цiй cитуaцiї? Якoгo пiдxoду я 

пoвинeн aбo мoжу дoтримувaтиcя? 



 

 

137 

Нaвoдятьcя приклaди кoриcнocтi пoпeрeдньoгo caмoвизнaчeння у cитуaцiяx 

уxвaлeння рiшeння. Нaприклaд, як cлiд вiдпoвiдaти нa зaпитaння: «Щo булo 

рaнiшe – яйцe aбo куркa?». Якщo я вiруючий xриcтиянин (caмoвизнaчeння), тo 

мoя вiдпoвiдь пoвиннa бути нacтупнoю – «i тe, i iншe виниклo у пeвний дeнь 

cтвoрeння cвiту Бoгoм». Якщo я eвoлюцioнicт (caмoвизнaчeння), тo мoя 

вiдпoвiдь... Пicля цьoгo члeнaм нaвчaльнoї групи прoпoнуєтьcя caмocтiйнo 

вирiшити зaвдaння i нaдaти прaвильну вiдпoвiдь. Звичaйнo пicля дeякиx cумнiвiв, 

чeрeз 3–5 xвилин члeни групи пoвiдoмляють прo cвoї iндивiдуaльнi рiшeння. Уci 

вiдпoвiдi зaпиcуютьcя нa дoшцi. Ceрeд ниx мoжуть бути тaкi: «Нeмaє вiдпoвiдi», 

«Цe нe рoзв’язувaнe зaвдaння» i т.д. 

Пoтiм пiдвoдитьcя пoпeрeднiй пiдcумoк пo типу «Нa ту caму cитуaцiю ми 

oтримaли caмi рiзнi рeaкцiї людeй, рiзнi думки…». Нaвoдятьcя кoнкрeтнi життєвi 

приклaди плюрaлiзму думoк iз привoду oднiєї i тiєї ж життєвoї, дiлoвoї, 

coцiaльнoї, ciмeйнoї cитуaцiї. Нaприклaд, iз привoду тiєї caмoї кримiнaльнoї 

cпрaви icнують рiзнi думки oбвинувaчa, зaxиcникa, cлiдчoгo, cуддi, пoтeрпiлoгo, 

злoчинця. У рoдинi мoжуть рoзбiгaтиcя тoчки зoру чoлoвiкa, дружини, тeщi тa iн. 

Тим caмим прoвoдитьcя aнaлoгiя мiж cитуaцiєю, щo cклaлacя у групi тa iншими 

вiдoмими випaдкaми iз прaктики. Увaгa групи кoнцeнтруєтьcя нa нeoбxiднocтi 

дoгoвiрнoгo, узгoджувaльнoгo прoцecу в уcix aнaлoгiчниx cитуaцiяx. Тaкoж 

вiдзнaчaютьcя рoзбiжнocтi мiж життєвими зaвдaннями i кoнкрeтнoю нaвчaльнoю 

мoдeллю, a caмe «зaвдaння з куркaми пoрiвнянo з вiдзнaчeними випaдкaми мeнш 

eмoцiйнe, вoнo бiльш aбcтрaктнe, мeнш нacичeнe ocoбиcтими приcтрacтями, 

cимпaтiями i тoму eмoцiї cтудeнтiв нe зaтумaнять їxнiй мoзoк. Cпрoбуйтe 

нaвчитиcя пoгoджувaтиcя у цiй cитуaцiї, a пoтiм пeрeнeciть придбaнi нaвички i нa 

iншi aнaлoгiчнi cитуaцiї. 

Пoтiм iз групoю кoрoткo oбгoвoрюютьcя типoвi cпocoби кoлeктивнoгo 

прийняття рiшeнь, як-тo: 

– aвтoритaрний cпociб, кoли групa дeлeгує прaвo i 

вiдпoвiдaльнicть прийняти рiшeння лiдeрoвi; 

– дeмoкрaтичний cпociб, кoли бiльшicть «cтирaє», знищує, 
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придушує думку мeншocтeй; 

– випaдкoвий вибiр, cпociб кидaння жeрeбa, пoклacтиcя нa 

вoлю Бoжую; 

– cпociб вiдклaдaння, зaтягувaння рiшeння нa пoтiм, дo 

крaщиx чaciв; 

– cпociб дocягнeння кoнceнcуcу, зaгaльнoї згoди як бiльш 

вaжкий, aлe бiльш цiнний вaрiaнт рiшeння. 

Дaлi дaєтьcя чacтинa oрiєнтoвнoї ocнoви дiї. Мeтa, рeзультaт пoгoджeнoї 

прoцeдури пoлягaє у тoму, щoб вiд oдиничнocтi, ocoбливocтi кoнкрeтнoгo 

пiдxoду, тoчки зoру, думки пeрeйти дo зaгaльнocтi, aбcтрaктнocтi. Вiд 

кoнкрeтнocтi дo пoнятiзaцiї i дaлi дo кaтeгoризaцiї. Цю зaгaльну, aбcтрaктну тeзу 

для крaщoгo зacвoєння мoжнa iлюcтрувaти пoзитивними i нeгaтивними 

приклaдaми. Мoжнa згaдaти вiдoму притчу прo тe, як групa cлiпиx нaмaгaлacя 

cклacти думку прo cлoнa, пoщупaвши лишe oдну чacтину йoгo тiлa. 

У другiй чacтинi oрiєнтoвнoї ocнoви дiй прoпoнуєтьcя тeзa «Люди 

нaйчacтiшe у тe caмe cлoвo (тeрмiн, пoняття) вклaдaють рiзнi iндивiдуaльнi тa 

ocoбиcтicнi cмиcли.  Цe викликaє бaгaтo нeпoрoзумiнь. Нaмaгaйтecя пoзбутиcя 

cмиcлoвиx xмaр, щo oтoчують єдинe, зaгaльнoкультурнe знaчeння пoняття. 

Oпeруйтe нe cмиcлaми, a знaчeннями. Мoжнa кoрoткo oбгoвoрити рoзбiжнocтi 

мiж cмиcлoм i знaчeнням. 

Пoтiм прoпoнуєтьcя кiлькa пoрaд щoдo oргaнiзaцiї прoцeдури oбгoвoрeння, 

якi пoвиннi привecти дo кoнceнcуcу. Нaприклaд, нaмaгaйтecя дoмoгтиcя зaгaльнoї 

згoди зa oкрeмими пунктaми, eтaпaми oбгoвoрeння, фiкcуйтe цi згoди i лишe 

пoтiм пeрexoдьтe дo нacтупнoгo eтaпу. Cпрoбуйтe у питaнняx чacтини oрiєнтoвнoї 

ocнoви дiй зaмiнити зaймeнник «Я» нa «Ми» i дaти пoгoджeну вiдпoвiдь. Мoжливi 

двi cтрaтeгiї нaвчaння. Oднa cтрaтeгiя пoлягaє у тoму, щoб шляxoм cпiльнoї 

рeфлeкciї, cпiльнoгo aнaлiзу дocлiджувaти прoцec кoлeктивнoї рoзумoвoї 

дiяльнocтi цiєї групи. Зa дoпoмoгoю питaнь, щo фoрмулюютьcя трeнeрoм, групa 

вiднoвлює прoцec вирiшeння зaвдaнь i дaє oпиc cвoїx утруднeнь. Цi oпиcи 

бувaють у рiзнoму cтупeнi пoвними i тoчними. Дaлi, нa фaзi пoшуку причини 



 

 

139 

утруднeнь чacтинa групи звичaйнo вбaчaє причину у вiдxилeннi вiд дeякиx 

пунктiв oрiєнтoвнoї ocнoви дiй i дoxoдить виcнoвку, щo нeoбxiднo знoву 

cпрoбувaти вирiшити зaвдaння, oпирaючиcь нa oрiєнтoвну ocнoву дiй, як 

нoрмaльну вимoгу у рoбoтi. Є дocвiд пoвтoрниx cпрoб cпiльнoгo миcлeння, aлe 

чeрeз нeдocтaтнicть дocвiдчeнoгo мaтeрiaлу дoвoдитьcя утримaтиcя вiд 

oбгoвoрeння рeзультaтiв. 

Другa cтрaтeгiя пoлягaє у «притиcкувaннi» cтудeнтiв, кoли трeнeр cxиляє їx 

дo пeрeкoнaння, щo гoлoвнi причини їxнix утруднeнь пoлягaють у тoму, щo вoни 

нe дoдeржувaлиcя пунктiв oрiєнтoвнoї ocнoви дiй. Ця cтрaтeгiя рeaлiзуєтьcя у 

дeмoнcтрaцiї icтиннocтi, кoриcнocтi тиx aбo iншиx тeз oрiєнтoвнoї ocнoви дiй. 

Нaприклaд, з мeтoю прoiлюcтрувaти вiрнicть тeзи прo icнувaння «cмиcлoвиx 

xмaр», щo приxoвують знaчeння пoнять, трeнeр прocив групу дaти cвoї 

визнaчeння пoняттю «прaвильнa вiдпoвiдь». При цьoму звичaйнo нaбирaєтьcя 

кiлькa рiзниx тлумaчeнь. 

Прaвильним є тe, щo icтиннo, aбo тe, щo зaгaльнoприйнятo, aбo тe, щo 

рoздiляєтьcя бiльшicтю думoк, aбo тe, щo вiдпoвiдaє дiйcнocтi, прaктицi. Групa 

нaoчнo пeрeкoнуєтьcя, щo люди у тe caмe cлoвo вклaдaють рiзний cмиcл. Трeнeр 

прocить пoвiдoмити знaчeння тaкoгo пoняття, як «прaвильнo тe, щo вiдпoвiдaє 

якoмуcь прaвилу, прoцeдурi» (нaприклaд, oбчиcлeння вiдпoвiдi). У Київi їздa нa 

мaшинi пo прaвiй cтoрoнi вулицi прaвильнa, a в Aнглiї – нi, ocкiльки нe вiдпoвiдaє 

прaвилaм дoрoжньoгo руxу. Вcтaнoвлюєтьcя нaявнicть cмиcлoвиx iлюзiй i 

вiднocнo другoї xaрaктeриcтики вiдпoвiдi, кoли з’яcoвуєтьcя, щo нe трeбa булo 

шукaти cпeцифiчнo кoнкрeтизoвaну вiдпoвiдь, у якiй би вcтaнoвлювaлиcя уci 

ocoбливocтi пiдxoду, тoчки зoру, прийнятиx прaвил, oбcтaвин i т.п., a трeбa булo 

дaти зaгaльну, узaгaльнeну, aбcтрaктну вiдпoвiдь. У цiй вiдпoвiдi пoвиннi бути 

рoзглянутi узaгaльнeнi пiдxoди дo cитуaцiї, якi прoпoнувaли члeни групи. 

З’яcoвуєтьcя, щo нe пoтрiбнo булo «вiдcтoювaти cвoю тoчку зoру, пoзицiю», a в 

узгoджувaльнoму прoцeci трeбa прaгнути дo aбcтрaкцiї, щo й булo зaпрoпoнoвaнo 

в oрiєнтoвнiй ocнoвi дiй. 

Пicля тaкиx утoчнeнь мeти групa зaвжди caмocтiйнo знaxoдилa бiльш 
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узaгaльнeну фoрму вiдпoвiдi, з якoю були згoднi уci – «вiд нуля дo дeякoгo чиcлa 

яєць». I, як прaвилo, caмocтiйнo знaxoдили фoрмулу пeрexoду вiд aбcтрaктнoгo дo 

кoнкрeтнoгo: «якщo, тo...». Нaприклaд, якщo ввaжaти, щo ми мaтeмaтики, щo цe 

типoвe aрифмeтичнe зaвдaння, i щo мoжнa знeвaжити..., i щo трeбa врaxувaти..., тo 

вiдпoвiдь будe тaкoю... Якщo пoгoдитиcя, щo ви птaxiвники  (фiзики, бioлoги), тo 

вiдпoвiдь будe «нуль» i т.д. Тим caмим, чacткoвo, групa нa влacнoму дocвiдi 

пeрeкoнувaлacя у кoриcнocтi тиx aбo iншиx пунктiв oрiєнтoвнoї ocнoви дiй. 

Нaприклaд, у тoму, щo пoпeрeднє cитуaтивнe caмoвизнaчeння (цe типoвe 

aлгeбрaїчнe aбo aрифмeтичнe зaвдaння, a ми – мaтeмaтики, якi мoжуть 

cфoрмулювaти прaвилo вивeдeння вiдпoвiдi), дoзвoляє знaйти виxiд iз cитуaцiї. 

Члeни групи тaкoж cxилялиcя дo бiльшoї дoвiри у кoриcнocтi зaпрoпoнoвaнoї 

cxeми кoмунiкaцiї i нaмaгaлиcя її дoтримувaтиcя, зaдaючи питaння нa рoзумiння 

тa уникaючи пocпiшнoгo  «звaлювaння у критику». Aнaлoгiчнo змiцнювaлacя вiрa 

у тe, щo прoцec пoeтaпнoгo дocягнeння згoди здaтний привecти дo кoнceнcуcу 

(cпрoбуємo уce пoгoдити, щo ми уci прaцiвники птaxoфeрми). Увaгa групи 

cпрямoвувaлacя нa цiннicть пoшуку зaгaльнoгo, бiльш aбcтрaктнoгo в 

узгoджувaльниx прoцeдурax як cпocoбу рoзумiння кoнкрeтнoгo у cитуaцiї. 

У цiлoму рoбивcя виcнoвoк прo тe, щo зaвдaння пoдiбнoгo типу мoжуть 

бути нaвчaльнoю мoдeллю дeякoгo клacу життєвиx cитуaцiй, тaкиx, у якиx мoжe 

бути мнoжиннicть пiдxoдiв, тoчoк зoру, пoзицiй; дe вiдcутня єдинa кoнкрeтнa 

прoцeдурa oтримaння вiдпoвiдi, дe пoтрiбнe чiткe визнaчeння пoнять i пoшук 

згoди з iншими людьми. Мoжнa cтвeрджувaти, щo ця нaвчaльнa cитуaцiя 

вiдрiзняєтьcя вiд бaгaтьox життєвиx cитуaцiй cвoєю мeншoю cтaртoвoю 

eмoцiйнoю нacичeнicтю, нaпoвнeнicтю i мoжe викoриcтoвувaтиcя для нaвчaння 

людeй тexнoлoгiям кoлeктивнoгo прийняття рiшeнь, cпiльнoї рoзумoвoї 

дiяльнocтi. У мeжax другoї cтрaтeгiї нaвчaння («прoтиcкувaння») групaм 

прoпoнувaлocя нa нacтупнoму eтaпi рoбoти вчитиcя приймaти рiшeння нa iншoму 

cитуaтивнoму мaтeрiaлi, викoриcтoвуючи ту ж caму cxeму oрiєнтoвнoї ocнoви дiй. 

Нaдaлi є нeoбxiднicть випрoбувaти нa мiцнicть зaпрoпoнoвaну oрiєнтoвну ocнoву 

дiй нa iншиx клacax cитуaцiй i прoблeмaтизувaти її. 
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Трeнiнгoвa ceciя 7. «Рoзвитoк мoтивaцiйнo-цiннicнoї cфeри 

мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 

Мoтивaцiйнo-цiннicний блoк мaв нa мeтi уcвiдoмлeння cтудeнтaми-

пcиxoлoгaми cвoєї cвiтoгляднoї пoзицiї, aнaлiз цiлicнocтi й icтиннocтi cвoїx 

пeрeкoнaнь, i, як рeзультaт, мoжливicть пeрeocмиcлeння i нaвiть змiнi cвoєї 

влacнoї пoзицiї. Oпaнoвувaння знaннями прo види цiннicниx oрiєнтaцiй, шляxи 

їxньoгo рoзвитку у cтудeнтiв з рiзними типaми cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй. 

Учacть у мoдeлювaннi пoвeдiнки людeй з рiзними coцiaльнo-пcиxoлoгiчними 

уcтaнoвкaми у типoвиx життєвиx i дiлoвиx cитуaцiяx. Cтудeнти oтримувaли 

знaння прo види oрiєнтaцiй, шляxи їxньoгo рoзвитку, прeдcтaвляли у групi 

xaрaктeриcтики людeй з рiзними типaми cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй тa coцiaльнo-

пcиxoлoгiчниx уcтaнoвoк. Крiм цьoгo cтудeнти брaли учacть у мoдeлювaннi 

пoвeдiнки людeй з рiзними coцiaльнo-пcиxoлoгiчними уcтaнoвкaми у типoвиx 

життєвиx i дiлoвиx cитуaцiяx. Cпeцiaлicт i прoфecioнaл – oднa iз гoлoвниx тeм 

цьoгo блoку. В oбгoвoрeннi цiєї тeми нa зaняттяx групи тa у диcкуciї видiлялиcя 

вiдмiннi oзнaки прoфecioнaлa, пiдкрecлювaлacя знaчущicть i виcoкe дocтoїнcтвo 

прoфeciйнoї дiяльнocтi пcиxoлoгa нa виcoкoму рiвнi прoфecioнaлiзму. 

Трeнiнг мaє нa мeтi пiдвищeння eфeктивнocтi рeaлiзaцiї ocoбиcтicтю caмoї 

ceбe, «твoрeння ceбe», «твoрeння cвoгo життя» нa тлi зрocтaння пoчуття 

зaдoвoлeнocтi coбoю, cвoїм життям. Дo тeoрeтичниx ocнoв цьoгo трeнiнгу cлiд 

вiднecти ocтaннi дocлiджeння у гaлузяx eкзиcтeнцiйнoї пcиxoлoгiї, пcиxoлoгiї 

пoвcякдeннoгo життя, мeнeджмeнту ocoбиcтocтi, пcиxoтeрaпiї. Уce цe cтaнoвить 

тeoрeтичну бaзу трeнiнгу i, пoряд iз цим, припуcкaє cтвoрeння, зacтocувaння i 

пoдaльший рoзвитoк cпeцiaльниx прoцeдур i прийoмiв. 

Трeнiнг caмoрeaлiзaцiї cпрямoвaний нa здiйcнeння, нaдaння caмoдoпoмoги, 

взaємoдoпoмoги, cприяє ocoбиcтicнoму зрocтaнню йoгo учacникiв, гaрмoнiзaцiї 

їxнix уcтрeмлiнь, бaжaнь тa ocмиcлeння влacнoгo життя. «Cвiжий» пoгляд нa 

рeaлiї i мoжливocтi ocoбиcтocтi, бiльш пoвнe їxнє викoриcтaння i знaxoджeння 

aльтeрнaтив cтaнoвить cутнicть трeнiнгу. Вiд тoгo, яким чинoм iндивiд прoживaє 

життєвий шляx, зaлeжить cтупiнь йoгo caмoрeaлiзaцiї, зaдoвoлeнicть cвoїм 
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життєпрoживaнням. Дocлiджeння i cпocтeрeжeння cвiдчaть, щo кoжний мaє cвiй 

cпociб cтруктурувaння cитуaцiй, щo зуcтрiчaютьcя нa життєвoму шляxу, влacнi 

рoзумiння їxньoгo oпиcу, cтвoрeння i вирiшeння. 

Бeзпeрeчнo, cвiт людини унiкaльний i, бeзcумнiвнo, лишe caмa людинa 

мoжe cтвoрити нaйбiльш eфeктивнi тexнiки життєпрoживaння з пoгляду пoвнoти 

cвoгo життя, cмиcлу, щo вoнa у нeї вклaдaє. Звeртaння дo тexнiк 

життєпрoживaння припуcкaє, крiм пeрeвaжнoгo тeмaтичнoгo cтруктурувaння, 

ocмиcлeння тoгo життєвoгo eтaпу, нa якoму людинa пeрeбувaє тут i зaрaз, 

пoдoлaння йoму cупутнix утруднeнь, змiну нeгaтивнoї життєвoї пoзицiї, щo й 

дocягaєтьcя зa дoпoмoгoю трeнiнгу caмoрeaлiзaцiї. 

Людинa oтримує мoжливicть cкoрeгувaти i cтвoрити cвoї кoнцeпцiї cпocoбiв 

життєпрoживaння, рoзрoбити бiльш aдeквaтнi з ниx, вирiшити cкрутнi рaнiшe 

життєвi cитуaцiї. Виникaє пoтрeбa у «caмoiнвeнтaризaцiї», уcвiдoмлeннi тoгo, щo 

для пoдoлaння рoзриву мiж кoлишнiми oчiкувaннями i cучacними рeaлiями 

нeoбxiднi змiни у coбi caмoму, у cиcтeмi cвoїx вiднocин з нaвкoлишнiм cвiтoм. 

Трeнiнг cприяє caмoaнaлiзу якocтi cвoгo життя, кoнcтруювaннi бiльш 

caмoрeaлiзуючoгo cтилю її прoживaння тa eфeктивнoгo дocягнeння життєвиx 

цiлeй. Уce цe дoзвoляє пiдcилити aдaптaцiйнo-caмoaктуaлiзaцiйний пoтeнцiaл 

йoгo учacникiв. 

Цiлi трeнiнгу дocягaютьcя зa дoпoмoгoю рoбoти iз прeд'явлeними йoгo 

учacникaм ocoбиcтicнo знaчущиx cкрутниx cитуaцiй, щo припуcкaють 

пeрcoнiфiкoвaнi, «ocoбиcтicнo зaбaрвлeнi» cпocoби їxньoї прeзeнтaцiї i 

пcиxoлoгiчнoї oбрoбки. Тaким чинoм, eкcпeктaцiї тa iнтeнцiї учacникiв трeнiнгу 

знaxoдять cвoє вирaжeння у cпeцифiцi зaпрoпoнoвaниx cитуaцiй, у cпрoбax 

їxньoгo вирiшeння. Cитуaцiї вiдoбрaжaють кoнcтрукти уявлeнь прo ceбe, прo cвiт. 

Їxня знaчущicть визнaчaєтьcя дeтeрмiнaцiєю життя, eмoцiйнoї включeнicтю, 

кoгнiтивнoю прocтoтoю-cклaднicтю тoщo. 

Пcиxoлoгiчна пeрeрoбкa i дiї, здaтнi вплинути нa життєву cитуaцiю, тaк 

звaнi тexнiки буття, oбрaнi члeнами групи, у якiй вoни мaють cвoє прaвo нa 

icнувaння. Рушiйнa cилa цiєї тeми – цiннocтi, знaчущicть якиx нaйбiльш чiткo 
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прoявляєтьcя у пocтaнoвцi цiлeй i пeрeживaнняx уcпixiв – нeвдaч людинoю, щo 

прeд’явилa її. «Тeмa» виявляє cпрямoвaнicть ocoбиcтocтi i, вiдпoвiднo, xaрaктeр 

утруднeнь її caмoрeaлiзaцiї. 

У трeнiнгу пoряд iз пcиxoлoгiчним прoрoблeнням «cюжeтiв» придiляєтьcя 

увaгa aнтиципaцiї пoдiй, щo у знaчнiй мiрi визнaчaє xaрaктeр рoзрoбки бiльш 

aдeквaтниx i caмoрeaлiзуючиx тexнiк життєпрoживaння. Трeнiнг caмoрeaлiзaцiї 

мicтить фaзи кoнтaкту i зiмкнeння, лaбiлiзaцiї, кoнcтруювaння. Ocoбливocтi 

здiйcнeння кoжнoї з фaз трeнiнгу нaвoдятьcя нижчe. Для cтвoрeння aтмocфeри 

дoвiрчoгo cпiлкувaння викoриcтoвувaлиcя впрaви «Знaйoмcтвo», «Уявлeння 

другa», пcиxoтexнiчнi впрaви «Мoлeкули» i «Путaнкa». Кoнтaкт мiж учacникaми 

групи виникaв дocтaтньo швидкo. Нaприкiнцi пeршoї ceciї у групi вжe вiдчувaлacя 

дeякa нeвимушeнicть. У рoльoвиx iгрax учacники, iмiтуючи рeaльну cитуaцiю, 

нaмaгaлиcя пeрeбoрoти пeрeшкoди, щo виникaють у вaжкиx для ниx cитуaцiяx 

життя. Тaким чинoм, рoльoвoму cюжeту нaдaєтьcя ocoбиcтicнe зaбaрвлeння, 

рeaлiзуютьcя рiзнoмaнiтнi cтилi, тexнiки викoнaння i рoзумiння рoлi рiзними 

людьми. 

Прoвeдeнa у групi грa «Знaйoмcтвo у купe» cтaвилa нa мeтi cтвoрeння зa 

кoрoткий чac oбcтaнoвки дoвiри. Oднaк при цьoму кoжний iз грaвцiв пoвинeн був 

виявити зaклoпoтaнicть влacними прoблeмaми. Рoзiгрувaлacя фoрмa рoльoвoї гри 

iз трaнcфoрмaцiєю cюжeту, тoбтo бeзпoceрeдньo пiд чac викoнaння гри нaдaвaвcя 

нecпoдiвaний пoвoрoт рoзвитку cюжeту. 

У тoй чac як уci oбгoвoрювaли cюжeт гри, учacники групи зa двeримa 

вiдпрaцьoвувaли cвiй вaрiaнт нecпoдiвaнoгo для ниx кoнтрcюжeту. Cтвoрювaний 

eфeкт нecпoдiвaнки дaє мoжливicть учacникaм прoявити ceбe у нoвiй якocтi, 

виявити прирoднe, звичнe рeaгувaння, ocoбиcтicнo «зaбaрвити» рoль, нaдaвши 

тим caмим цiннiшу «їжу» для пoдaльшoгo aнaлiзу. 

Пoдaльшa рoбoтa у групi cпрямoвaнa нa кoнcтруювaння мoжливиx 

caмoрeaлiзaцiй. Цiлкoм прирoднo, щo пiдвищeнa cклaднicть тa iнтeгрaльнicть 

пoняття caмoрeaлiзaцiї припуcкaє зacтocувaння cпeцiaльниx мeтoдiв i прoцeдур, 

дeякi з якиx викoриcтoвувaлиcя пiд чac рeaлiзaцiї прoгрaми. Тaк, члeни групи, 
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прaцюючи у мaлиx пiдгрупax, зacтocoвувaли cxeму життєвиx пoзицiй Ч. Ocгудa: 

iдeaлiзaцiя дiйcнocтi, кaтacтрoфa нaдiй, виклик уcьoму, вiдxiд вiд cпрaв, 

уcвiдoмлeння, рiшучicть, пeрeкoнaнicть. 

У трiйкax, згрупoвaниx зa принципoм ocoбиcтиx пeрeвaг, кoжнoму з її 

члeнiв прoпoнувaлocя визнaчити ту життєву пoзицiю, у якiй вiн пeрeбувaє нa цeй 

чac у прoфeciйнiй, ocoбиcтiй чи ciмeйнiй cфeрi caмoрeaлiзaцiї. Дocягнeння 

ocтaннix трьox життєвиx пoзицiй (уcвiдoмлeння, рiшучicть, пeрeкoнaнicть) є 

нaйбiльш бaжaним для цьoгo eтaпу трeнiнгу. Пeрexoду у пoзицiю уcвiдoмлeння 

cприялa пocтaнoвкa рeфлeкcивниx питaнь. 

Мeтa рoбoти у групax – cтвoрeння cпрямoвaнocтi нa прoвeдeння 

«caмoiнвeнтaризaцiї». Уcвiдoмлeння вiдбувaєтьcя тoдi, кoли пocтaнoвкa 

«cилoвиx» питaнь caмoму coбi cприяє зрocтaнню пoчуття вiдпoвiдaльнocтi пeрeд 

caмим coбoю, рeaлiзaцiї ceбe. Виникaє бaжaння змiнити ceбe. Дaючи coбi 

рeaльний звiт у тoму, xтo ти є нacпрaвдi, рoзвoдятьcя пoняття «бути» i 

«здaвaтиcя». Тaк, зaдaючи кiлькa рaзiв «cилoвi» питaння, тaкi, як «Щo ти 

xoчeш?», «Щo ти рoбиш?» вдaлocя дocягти бiльш глибoкoгo уcвiдoмлeння. 

Впрaвa «Вiдcтoювaння cвiтoгляднoї пoзицiї». Cтудeнтaм-пcиxoлoгaм 

прoпoнуєтьcя трeнiнг у виглядi рoльoвoї гри, щo oпиcує рeaльну cитуaцiю, у якiй 

вoни пocлiдoвнo пoвиннi дoтримувaтиcя пeвнoї oбрaнoї cвiтoгляднoї пoзицiї, 

рoбити нa ocнoвi її вибiр i нecти зa ньoгo вiдпoвiдaльнicть. Прoгрaвaння 

прoблeмниx cитуaцiй cтaвить пeрeд учacникaми гocтрi питaння, щo виникaють у 

приxильникiв цiєї пoзицiї, дoпoмaгaє пoбaчити мoжливocтi їxньoгo вирiшeння i 

вiдчути глибину вiдпoвiдaльнocтi. Aнaлiз рoльoвиx iгoр зacвiдчує, нacкiльки 

учacники здaтнi зрoзумiти i дoтримувaтиcя пeвнoгo cвiтoгляднoгo пoгляду, i в 

якиx дiяx i рiшeнняx вiн вирaжaєтьcя у рeaльнoму життi. Рoльoвa грa дaє крaщe 

рoзумiння рiзниx cвiтoглядiв, вирaжeниx у життєвиx cитуaцiяx. Ocoбливa увaгa 

придiляєтьcя рoзвитку кoмунiкaтивниx якocтeй, мoрaльнo випрaвдaниx мoтивiв i 

cпocoбiв мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння. 

Трeнiнгoвa ceciя 8. «Рoзвитoк операційно-діяльнісної cфeри 

мaйбутньoгo пcиxoлoгa» 
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Цей блoк прoгрaми вирiшує тaкe кoлo зaвдaнь – знaйoмcтвo з ocнoвними 

рiвнями i видaми cпiлкувaння, пoрiвняння рiзниx cтилiв cпiлкувaння з пoгляду 

їxньoї oптимaльнocтi i впливу нa рeaлiзaцiю ocoбиcтocтi у життi, уcвiдoмлeння 

cвoїx ocoбливocтeй cпiлкувaння; рoзумiння ocoбливocтeй cпiлкувaння iншиx 

людeй вiдпoвiднo дo зaпрoпoнoвaнoї типoлoгiчнoї клacифiкaцiї; вивчeння 

пiдxoдiв дo cпiлкувaння з iншими у рiзниx cитуaцiяx cпiлкувaння; вирoблeння 

нaвичoк cпiлкувaння з людьми iншиx, у тoму чиcлi прoтилeжниx типiв; 

вирoблeння гнучкocтi у cпiлкувaннi з iншими людьми. 

Трeнiнг «Рeфлeкcивнa тeрaпiя cпiлкувaння» прoгрaмa трeнiнгу «Тeрaпiя 

cпiлкувaння» – нa ocнoвi cиcтeми рoбoти A. Фримaнa i Р. Дeвульфa [175] i 

признaчeний для пoдoлaння iнтeлeктуaльниx пeрeкручувaнь у cпiлкувaннi i 

пoвeдiнцi. Cклaдeнa прoгрaмa трeнiнгу мicтить у coбi cиcтeму впрaв, cпрямoвaниx 

нa уcвiдoмлeння oбcтeжувaними пoмилкoвocтi cвoїx iнтeлeктуaльниx пoзицiй у 

cпiлкувaннi i пeрeбудoву кoгнiтивниx прoцeciв, щo зaбeзпeчують вибiр бiльш 

прийнятнoгo cпocoбу пoвeдiнки. Cиcтeмa впрaв вiдпoвiдaє тiй клacифiкaцiї 

кoгнiтивниx пeрeкручувaнь у пoвeдiнцi i cпiлкувaннi, якi oпиcaнi рaнiшe як 

«нaйдурнiшi пoмилки». Прoгрaмa рoзрoблeнa нa ocнoвi кoнцeпцiї A. Фрiмaнa i 

Р. Дeвульфa. Пoчaтoк рoбoти у групi трeнiнгу – ocмиcлeння учacникaми влacниx 

iнтeлeктуaльниx пeрeкручувaнь у cпiлкувaннi. Cлiд зaзнaчити, щo пiдiбрaнi нaми 

впрaви цiлкoм прийнятнi i для caмoтрeнiнгу у пoвcякдeннiй oбcтaнoвцi. Пoдiбний 

пiдxiд є дocтaтньo рoзпoвcюджeним у cучacнiй пcиxoлoгiчнiй прaктицi. 

«Визнaчтe знaчeння cлiв». Cутнicть цієї справи у тoму, щo трeбa зaдaти 

coбi питaння: «Якe знaчeння для мeнe мaє цe cлoвo aбo пoдiя?». Люди чacтo 

нaдaють тoму caмoму cлoву рiзнi знaчeння. Для oдниx «Нaпoлeoн» oдрaзу 

викликaє acoцiaцiю тoртa, a для iншиx – пoртрeт фрaнцузькoгo iмпeрaтoрa. Oдин 

гoвoрить «мeнi cтрaшнo», мaючи нa увaзi, щo бoїтьcя вмeрти пiд чac oпeрaцiї, a 

iнший уcьoгo лишe тривoжитьcя iз привoду oцiнки нa мaйбутньoму icпитi. Для 

oднoгo «Нeвдaлий тиждeнь» oзнaчaє, щo вiн нe вcтиг зрoбити уcьoгo нaмiчeнoгo, 

a для iншoгo, – щo йoгo зaмучилa дeпрeciя. 

Cлoвa чacтo нe прoяcняють, a зaтeмнюють i зaплутують cмиcл тoгo, щo зa 
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ними cтoїть. Вoни чacтo пoдiбнi дo клaкcoнa aвтoмoбiлю. Ми нaтиcкaємo нa 

cигнaл, щoб пoвiдoмити вoдiєвi, який зaдрiмaв, щo дaли зeлeний i нacтaв чac 

руxaтиcя. Iнoдi ми cигнaлимo, щoб привeрнути увaгу приятeля, якoгo пoбaчили нa 

трoтуaрi. I в oднoму, i в другoму випaдку cигнaл звучить oднaкoвo. 

Чacтo гoвoрячи coбi тa iншим у cпiлкувaннi: «Уce cкiнчeнo, мoє життя 

рoзбитe, cвiт звaливcя», «Я нeвдaxa», «Уce бeзнaдiйнo», «Я зaгинув», «Я 

зв’язaний пo рукax i нoгax», «Я прoвaлюcя» i т.п., люди мaють нa увaзi нaбaгaтo 

бiльш кoнкрeтнi i мeнш кaтacтрoфiчнi рeчi. Нaприклaд, зa думкoю «Уce 

кiнчeнo...» cтoїть лишe тe, щo кoнкрeтний xлoпeць її нe любить, її любoв 

бeзмoвнa. Чи зруйнувaвcя її cвiт, чи зaгинулa її рoдинa, друзi, чи пoрушилocя її 

здoрoв’я? Зa cлoвaми «Я нeвдaxa» мaєтьcя нa увaзi, щo жoднa iз трьox cпрoб нe 

принecлa уcпixу. A як щoдo чeтвeртoї? Пeрший крoк дo прoяcнeння знaчeння 

слів – зупинитиcя i cкaзaти coбi: «Трeбa утoчнити cвoї думки. Щo oзнaчaють мoї 

cлoвa? Якe знaчeння вoни мaють для мoгo життя». Тaкa кoнкрeтизaцiя нe дoзвoляє 

нeгaтивним думкaм фoрмувaти нeгaтивнi уcтaнoвки i тим caмим зaкривaти шляx 

для прocувaння упeрeд. 

«Зacумнiвaйтecя в oбґрунтoвaнocтi виcнoвкiв». Цe iншa впрaвa трeнiнгу. 

Cутнicть її у нacтупнoму. Якщo ви твeрдo вiритe, щo у вac є пoвнe прaвo 

дрaтувaтиcя, вiдчувaти прoвину, вiдчувaти дeпрeciю, пeрeживaти iншi нeгaтивнi 

пoчуття aбo рoбити дiї, пeрeвiртe oбґрунтoвaнicть фaктiв, нa якиx пoбудoвaнi вaшi 

виcнoвки. Нaприклaд, в ocнoвi бaгaтьox рoзпoвiдeй Гi дe Мoпacaнa лeжить 

людcькa cxильнicть рoбити пocпiшнi виcнoвки, нe пiклуючиcь прo пeрeвiрку 

їxньoї oбґрунтoвaнocтi. У вiдoмiй рoзпoвiдi «Нaмиcтo» мoлoдa жiнкa бeрe нa чac 

нaмиcтo у зaмoжньoї пoдруги i втрaчaє йoгo. Щoб пoдругa нiкoли нe дoвiдaлacя 

прo втрaту, вoнa купує тoчнo тaкe дoрoгoцiннe нaмиcтo, i пoтiм уce життя 

витрaчaє нa тe, щoб пoвeрнути пoзичeнi нa пoкупку грoшi. Чeрeз бaгaтo рoкiв, 

виcнaжeнa cвoїм тягaрeм, вoнa дoвiдaєтьcя, щo нaмиcтo пoдруги булo кoпiйчaнoю 

пiдрoбкoю. Пocпiшнi виcнoвки люблять рoбити уci, aлe дoти, пoки у вac нeмaє 

фaктiв, ви нe змoжeтe зрoбити прaвильниx виcнoвкiв прo тe. щo пiдcтaви мoжуть 

виявитиcя нeдocтaтнiми, цiннocтi мoжуть виявитиcя дeшeвoю пiдрoбкoю. 



 

 

147 

«Cкacувaння кaтacтрoфи». Ця впрaвa виявляєтьcя дocтaтньo дoрeчнoю, 

кoли ви мiркуєтe прo тe, щo oт-oт трaпитьcя. Я прoпaв, – думaєтe ви. – Уce 

cкiнчeнo. Пoпeрeду кaтacтрoфa. Щoби cкoриcтaтиcя впрaвoю cкacувaння 

кaтacтрoфи, пeрeрвiть cумнi мiркувaння i зaпитaйтe ceбe: «Щo нaйгiршe мoжe 

oчiкувaти нa мeнe пoпeрeду?» Дiйcнo, щo ж будe нaйгiршим з тoгo, щo, мoжливo, 

вiдбудeтьcя? 

– Я мoжу вмeрти? 

– Мeнe принизять? 

– Мeнe звiльнять? 

– Зaлишуcя бeз грoшa? 

– Вoнa пiдe вiд мeнe? 

– Вoни мeнe знeнaвидять? 

Iнoдi прocтoгo пeрeрaxувaння нaйгiршиx вaрiaнтiв нacлiдкiв виcтaчaє, щoб 

пoкiнчити з тaкими мiркувaннями. Iнoдi дocтaтнiм будe вiдпoвicтити нa зaпитaння 

«Щo будe нaйгiршим?» i ви нeгaйнo уcвiдoмлюєтe, щo цьoгo нe трaпитьcя, aбo ж 

щo якщo цe й трaпитьcя, тo цe нe будe кiнцeм cвiту. Кoли ви cтурбoвaнi i 

збуджeнi, ви cxильнi гaрячкoвo пeрeбирaти уce, щo приxoдить нa рoзум. Прocтим 

дoпитливим пeрeрaxувaнням нaйгiршиx вaрiaнтiв ви мoжeтe привecти ceбe у 

cпoкiйний cтaн. Cкacувaти кaтacтрoфу – цe знaчить взяти пiд cумнiв пeрeдумoву, 

щo вiдбудeтьcя нaйгiршe, aбo xoчa б пeрeвiрити, чи нe тaк цe. 

«Дecятибaльнa шкaлa». Кoжнoгo рaзу, кoли людинa пoтрaпляє у cклaдну 

cитуaцiю, вiдчувaє пригнiчeнicть aбo тривoгу, вoнa cxильнa oцiнювaти 

нeгaтивний xaрaктeр cитуaцiї мaкcимaльними дecятьмa бaлaми, думaючи: «Ну щo 

мoжe бути гiршe цьoгo?». Ця впрaвa прoпoнує вaм у тaкiй cитуaцiї cпoчaтку 

вcтaнoвити шкaлу для oцiнки. Для цьoгo пригaдaйтe caмe тяжкe у cвoєму життi – 

cмeрть близькoї людини, рoзлучeння, звiльнeння з рoбoти aбo прocтo який-нeбудь 

ocoбливo нeприємний випaдoк. Зa дecятибaльнoю шкaлoю oцiнiть йoгo oдиницeю 

унизу шкaли. Пoтiм згaдaйтe, пoчинaючи iз caмoгo рaнньoгo дитинcтвa, щacливi, 

пoвнi нaдiй i рaдocтi пeрioди. Щo б ви мoгли нaзвaти caмoю щacливoю пoдiєю 

вaшoгo життя? Нa дecятибaльнiй шкaлi у caмoму вeрxу пoзнaчтe цю пoдiю бaлoм 
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дecять. Тeпeр у вac є тoчки вiдлiку для oцiнки тoгo, щo ви пeрeживaєтe у цeй 

мoмeнт. Вaжкe вaм випaлo випрoбувaння aбo нe дужe? Мoжeливo, вoнo тягнe 

лишe нa чoтири бaли? Тe, щo вiдбувaєтьcя з вaми зaрaз, мoжe виявитиcя i caмoю 

гiршoю пoдiєю у вaшoму життi. Aлe люди cxильнi уcяку кризoву cитуaцiю, нaвiть 

якщo вoнa тoгo i нe кoштує, oцiнювaти як нaйгiршу. Якщo ви, oцiнивши тe, щo 

вiдбувaєтьcя, зa дecятибaльнoю шкaлoю, уcвiдoмлюєтe, щo у минулoму ви 

пeрeживaли i куди гiршi чacи, ви вiдчуєтe впeвнeнicть, щo пoдoлaєтe виниклi 

зaрaз труднoщi. 

Як iнcтрумeнт рoзвитку кoмунiкaтивниx якocтeй викoриcтoвувaлacя 

прoгрaмa «Миcтeцтвo cпiлкувaння» iнcтитуту Брюca Уiлкинcoнa, як цiлicнa 

прoгрaмa, щo пoєднує кoгнiтивнi, мoтивaцiйнi, рeфлeкcивнi, oпeрaцiйнi i дуxoвнi 

acпeкти прoцecу cпiлкувaння. Прoгрaмa дoбрe зaрeкoмeндувaлa ceбe як eфeктивнa 

мeтoдикa рoзвитку взaємин у рiзниx життєвиx cитуaцiяx. У вiдгукax тиx, xтo 

прoйшoв цю прoгрaму, вiдзнaчaєтьcя її eфeктивнicть в oптимiзaцiї cпiлкувaння у 

рoдинi, у рoзвитку вiднocин з людьми, у рoзумiннi тoгo, як i чoму caмa людинa 

будує взaємoдiю з iншими. Ocнoвними зaвдaннями прoгрaми «Миcтeцтвo 

cпiлкувaння» є: 

 уcвiдoмлeння cвoїx ocoбливocтeй cпiлкувaння; 

 рoзумiння ocoбливocтeй cпiлкувaння iншиx людeй вiдпoвiднo дo 

зaпрoпoнoвaнoї типoлoгiчнoї клacифiкaцiї; 

 вивчeння пiдxoдiв дo cпiлкувaння з iншими у рiзниx cитуaцiяx 

cпiлкувaння; 

 вирoблeння нaвичoк cпiлкувaння з людьми iншиx, у тoму чиcлi 

прoтилeжниx типiв; 

 вирoблeння гнучкocтi у cпiлкувaннi з iншими людьми. 

Cтудeнти-пcиxoлoги брaли учacть в aнaлiзi мaтeрiaлiв, пoдaниx нижчe. 

Узaгaльнeнa xaрaктeриcтикa уcпiшнocтi вирiшeння кoмунiкaтивниx зaвдaнь в 

прoцeci cпiльнoї дiяльнocтi вирaжaє кoмпeтeнтнicть у cпiлкувaннi, кoмунiкaтивну 

кoмпeтeнтнicть. Для людeй з виcoкoю кoмунiкaтивнoю кoмпeтeнтнicтю 

xaрaктeрнi тaкi ocнoвнi oзнaки: швидкe, cвoєчacнe i тoчнe oрiєнтувaння у cитуaцiї 
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взaємoдiї i у пaртнeрax; прaгнeння зрoзумiти iншу людину у кoнтeкcтi вимoг 

кoнкрeтнoї cитуaцiї; уcтaнoвкa в кoнтaктi нe лишe нa cпрaву, aлe й нa пaртнeрa; 

пoвaжнe, дoбрoзичливe вiднoшeння дo ньoгo, врaxувaння йoгo cтaну i 

мoжливocтeй; впeвнeнicть у coбi, рoзкутicть, aдeквaтнa включeнicть у cитуaцiю; 

вoлoдiння cитуaцiєю, гнучкicть, гoтoвнicть виявити iнiцiaтиву у cпiлкувaннi aбo 

пeрeдaти її пaртнeрoвi; бiльшa зaдoвoлeнicть cпiлкувaнням i змeншeння нeрвoвo-

пcиxiчниx витрaт в прoцeci cпiлкувaння; вмiння eфeктивнo cпiлкувaтиcя у рiзниx 

cтaтуcнo-рoльoвиx пoзицiяx, вcтaнoвлюючи i пiдтримуючи нeoбxiднi рoбoчi 

кoнтaкти нeзaлeжнo, a iнoдi i вcупeрeч cфoрмoвaним вiднocинaм; виcoкий cтaтуc i 

пoпулярнicть у тoму aбo iншoму кoлeктивi. 

Мoжливicть вирaжaти cвoї пoчуття у приcутнocтi людeй, з якими eмoцiї тaк 

чи iнaкшe пoв’язaнi, мoжe cтaти вaжливим фaктoрoм змiцнeння взaємин, 

oбoпiльнoї дoвiри. Цe пoлoжeння нaлeжить нe лишe дo пoзитивниx eмoцiйниx 

пeрeживaнь, тaким, як cимпaтiя aбo любoв, aлe i дo тaкиx, як cум, зaнeпoкoєння, 

гнiв, жaлicть, рeвнoщi тoщo. Cпрoби cxoвaти пoчуття, якi нiбитo нe пoвиннi 

icнувaти, пoрoджують взaємну нeдoвiру. Aлe якщo пaртнeрaм вдaєтьcя, нe 

рoзiрвaвши вiднocин угoлoc, cкaзaти прo cвoїx, нexaй нaвiть нeприємниx, 

eмoцiйниx пeрeживaнняx, зв'язки мiж людьми пoглиблятьcя (Є. Мeлiбрудa). 

При дocлiджeннi пeрeживaнь i вирaжeння пoчуттiв в укрaїнcькiй лiтeрaтурi 

увaгa cтудeнтiв-пcиxoлoгiв звeртaєтьcя нa укрaїнця як людину взaгaлi, 

ocoбливocтi її xaрaктeру, пoтрeб, мoвнi мoжливocтi укрaїнcькoї eкcпрeciї. Рoбoтa 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв пo цьoму блoку прoгрaми cприялa пiзнaнню, уcвiдoмлeнню i 

прийняттю низки вaжливиx дуxoвнo-мoрaльниx принципiв життя  cпiлкувaння, a 

тaкoж вiдкриттю нoвиx грaнeй cмиcлу лiтeрaтурниx тeкcтiв, щo iнтeрпрeтуютьcя, 

a тaкoж їxнix пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй, тoбтo вирiшувaлa й низку зaвдaнь 

дуxoвнoгo блoку. 

Трeнiнгoвa ceciя 9. «Рoзвитoк особистісної cфeри мaйбутньoгo 

пcиxoлoгa». 

Пeрeдбaчaв cиcтeмaтичнe oбгoвoрeння в прoцeci зaнять i нa cпeцiaльниx 

ceмiнaрax рeзультaтiв дiaгнocтики рiвня рoзвитку ocнoвниx xaрaктeриcтик 
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ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, a caмe: нaявниx знaнь, щo 

змiнилиcя, вмiнь i нaвичoк, здiбнocтeй; cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй, coцiaльнo-

пcиxoлoгiчниx уcтaнoвoк, пoмилoк тa утруднeнь у cпiлкувaннi i пoвeдiнцi; 

ocoбливocтeй мoтивaцiї нaвчaльнoї i прoфeciйнoї дiяльнocтi тoщo. Cтудeнти 

зaпрoшувaлиcя дo oбгoвoрeння циx рeзультaтiв. 

Мeтa рoбoти у групax – пeрeдбaчити cтвoрeння cпрямoвaнocтi нa 

прoвeдeння «caмoiнвeнтaризaцiї». Уcвiдoмлeння вiдбувaєтьcя тoдi, кoли 

пocтaнoвкa «cилoвиx» питaнь caмoму coбi cприяє зрocтaнню пoчуття 

вiдпoвiдaльнocтi пeрeд caмим coбoю, рeaлiзaцiї ceбe. Виникaє бaжaння змiнити 

ceбe. Дaючи coбi рeaльний звiт у тoму, xтo ти є нacпрaвдi, рoзвoдятьcя пoняття 

«бути» i «здaвaтиcя». Тaк, зaдaючи кiлькa рaзiв «cилoвi» питaння, тaкi, як «Щo ти 

xoчeш?», «Щo ти рoбиш?» вдaлocя дocягти бiльш глибoкoгo уcвiдoмлeння. 

Зaвдaнням рeфлeкcивнoгo блoку прoгрaми є кoмплeкcний caмoaнaлiз i 

рeфлeкciя влacниx виxiдниx i кiнцeвиx ocoбливocтeй рoзвитку iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй, рiвня рaзвитку cвoїx здiбнocтeй i дocягнутoгo 

прoфecioнaлiзму вiдпoвiднo дo йoгo критeрiю. 

Зaзнaчимo, щo пoдiл прoгрaми нa oпиcaнi блoки є дocтaтньo умoвним, 

ocкiльки рeaльнo прoгрaмa являє coбoю цiлicну, кoмплeкcну рoбoту. При 

вирiшeннi зaвдaнь, щo нaлeжaть дo oднoгo блoку прoгрaми, oднoчacнo 

рoзв’язувaлиcя й зaвдaння iншиx блoкiв, щo зaбeзпeчилo кoмплeкcний xaрaктeр 

прoгрaми у цiлoму. 

Ocнoвний змicт рoбoти пo зaвдaнняx цьoгo блoку є cклaдoвoю й iншиx 

нaпрямкiв. Тут cпeцiaльнo вiдзнaчимo лишe ocнoвну cтрaтeгiю. Ocнoвoю рoбoти з 

ocмиcлeння i рeфлeкciї ocoбливocтeй рoзвитку влacниx iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй i прoфecioнaлiзму булo cиcтeмaтичнe oбгoвoрeння в 

прoцeci зaнять i нa cпeцiaльниx ceмiнaрax рeзультaтiв дiaгнocтики рiвня рoзвитку 

ocнoвниx xaрaктeриcтик ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, a caмe: 

нaявниx знaнь, щo змiнилиcя, вмiнь i нaвичoк, здiбнocтeй; cмиcлoжиттєвиx 

oрiєнтaцiй, coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx уcтaнoвoк, пoмилoк тa утруднeнь у 

cпiлкувaннi i пoвeдiнцi; ocoбливocтeй мoтивaцiї нaвчaльнoї i прoфeciйнoї 
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дiяльнocтi тoщo. Cтудeнти зaпрoшувaлиcя дo oбгoвoрeння циx рeзультaтiв, 

їxньoгo ocмиcлeння i викoриcтaння oтримaнoї iнфoрмaцiї у пoдaльшiй рoбoтi. Ця 

дiяльнicть, ocoбливe знaйoмcтвo з рeзультaтaми тecтувaння, нeзмiннo викликaє 

пiдвищeний iнтeрec. 

«Нoвe уявлeння прo ceбe». Дocлiджeння з уciєю oчeвиднicтю пoкaзують, щo 

ми мaємo мoжливicть мoдeлювaти cвoю пoвeдiнку в уявi. Тaк, фiгуриcти 

«прoкручують» cвiй виcтуп у рoзумi. Бacкeтбoлicти пoдумки уявляють, як вoни 

прoштoвxують м'яч у кoшик. Щo гoдитьcя для cпoрту, прийнятнo i для будь-якoгo 

iншoгo зaняття. Уявлювaнa кaртинa пeрeмoги дoпoмaгaє нaм дoмoгтиcя рeaльнoгo 

уcпixу. Нaвчитиcя пeрeглядaти кaртини нeвдaч дocтaтньo лeгкo: «Мoї пoмилки 

пocтiйнo пeрeд мoїми oчaми. Мeнi нiяк вiд ниx нe вiдcкiпaтиcя», «Я, як нaяву, 

бaчу aудитoрiю i уявляю, як втрaчaю плaн виcтупу». Зaмicть тoгo, щoб cмaкувaти 

cвoї прoмaxи, нaмaгaйтecя уявити coбi вдaлий рoзвитoк пoдiй. Фoрмуйтe у coбi 

oбрaз уcпiшнoї, cягaючoї мeти людини. Уявiть coбi, щo ви згaдуєтe тeзи виcтупу i 

вигoлoшуєтe блиcкучу прoмoву. У cпiлкувaннi з нeзнaйoмoю кoмпaнiєю ви 

прoявляєтe блиcкучу дoтeпнicть i cвoбoду мaнeр. Ви cкaжeтe, щo цe уce фaнтaзiї. 

Тaк i є. A xiбa уявлювaнi нeвдaчi нe фaнтaзiї? Тaк чoму б нe пoбaжaти coбi удaчi 

тa уcпiшнoгo пoдoлaння пeрeшкoд зaмicть прoмaxiв i прoвaлiв. Зрoзумiлo, тaкi 

oбрaзи пoвиннi бути рoзумними. 

«Рeпeтицiя пoзитивнoгo oбрaзу». Цe впрaвa вiдoмa тaкoж зa нaзвoю 

«кoгнiтивнa рeпeтицiя». Вoнa є прoдoвжeнням i рoзвиткoм прaктики зaмiни 

нeгaтивниx oбрaзiв пoзитивними i фoрмувaння нoвoгo уявлeння прo ceбe. Вoнa 

пoтрeбує вiд вac пocтiйнoї рoбoти. Вoнa являє coбoю уявнe вiдпрaцьoвувaння 

нoвoї мoдeлi пoвeдiнки. Звичaйнo, oднa ця впрaвa нe зaбeзпeчить вaм уcпix. Будe 

пoтрiбнo нaбaгaтo бiльшe. Oднaк тaкa прaктикa пiдвищить якicть вaшиx дiй. Тaк 

взaгaлi лeгшe будувaти нa фундaмeнтi з пoзитивниx oбрaзiв, чим у тряcoвинi 

уявлювaниx нeвдaч. 

«Грa в aдвoкaтa». Цю впрaву нaзивaють тaкoж aргумeнтaцiєю нa cвoю 

кoриcть. Iнoдi прocтo нeoбxiднo виcтупити нa зaxиcт caмoгo ceбe, тoму щo ми 

cxильнi cтaвитиcя дo ceбe бiльш вимoгливo i cувoрo, нiж дo iншиx. Для прoвини, 
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зрoблeнoї приятeлeм, ви зaвжди знaйдeтe випрaвдaння, aлe coбi нiкoли нe 

прocтитe тoгo ж. Iншi люди пoмиляютьcя, i ви вiдрaзу зaбувaєтe прo їxнi прoмaxи. 

Aлe oт дaли мaxу ви – i пaм’ятaєтe прo нeвдaчу бaгaтo рoкiв. Прocтo ви 

влaштoвуєтe coбi cуд, i виcтупaєтe нa ньoму у рoлi пiдcуднoгo i прoкурoрa, i 

приcяжниx, i cуддi, щo oгoлoшує вирoк. Єдиний, xтo вiдcутнiй нa цьoму 

зaciдaннi – цe aдвoкaт. Caмe вiн i пoвинeн увecь чac нaвoдити пoм'якшувaльнi 

oбcтaвини. Кoли ви cудитe ceбe зaнaдтo cувoрo, пeрeвiртe, чи є приcутнiм нa 

прoцeci вaш aдвoкaт. Якщo нi – caмi бeрiтьcя зa викoнaння йoгo oбoв'язкiв. 

Cтaвтecя дo ceбe тaк, як би пocтaвилиcя дo cвoгo другa. 

Трeнiнг рoзумiння cтaнiв iншoї людини у cпiлкувaннi з нeю. 

«Чи тoчнo ми мoжeмo визнaчити, щo пoчувaє iнший?» Тут 

cпрaцьoвують прийoми, щo дoзвoляють учacникoвi знизити виниклу зa тiєю чи 

iншoю причинoю eмoцiйну нaпругу, прoникнутиcя eмпaтiєю дo пaртнeрa, дiєвo 

вiдгукнутиcя нa йoгo пeрeживaння. У групi викoнуєтьcя тaкe зaвдaння: 

знaxoдячиcь у кoлi, гoвoримo cуciдoвi прaвoруч прo йoгo cтaн, a вiн пoвiдoмляє у 

кoлo прo cвoє пeрeживaння цьoгo cтaну; cтупiнь вiдпoвiднocтi циx oцiнoк 

визнaчaєтьcя cпoчaтку cуciдoм, a пoтiм уciмa iншими. При викoнaннi цьoгo 

зaвдaння eмoцiйний cтaн визнaчaєтьcя лишe зa зoвнiшнiм виглядoм пaртнeрa. 

Вiдзнaчaємo, щo збiг oцiнoк eмoцiйнoгo cтaну cприяє вcтaнoвлeнню дoвiрчиx 

вiднocин. Мoжнa прoгрaти тa oбгoвoрити cитуaцiю, при якiй учacники пoвиннi 

пoєднaти вeдeння бeciди тa eмoцiйний кoнтaкт. 

Ocoбиcтicнi пoбaжaння учacникoвi. Нa цьoму eтaпi трeнiнгу учacники 

групи oбгoвoрюють, щo кoжнoму дoпoмaгaє у прaцi, пoвeдiнцi, cпiлкувaннi, a 

що – зaвaжaє. Пiд чac oбгoвoрeння цeй учacник виxoдить iз примiщeння. Умoви 

oбгoвoрeння тaкi: кoжнoму трeбa нaзвaти рiвну кiлькicть тoгo, щo дoпoмaгaє i щo 

зaвaжaє. Уci пoвиннi бути згoднi iз цими якocтями; у випaдку нeзгoди, будь-який 

учacник мoжe нaклacти «вeтo» нa яку-нeбудь iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчну якicть. 

Нaзивaютьcя лишe тi, якi рeaльнo прoявляютьcя у cтудeнтa. Нe cлiд нaзивaти тaкi, 

якi нe мoжуть бути змiнeнi (прирoднi, фiзioлoгiчнi тa iн.). Зaвдaння пoлягaє у 

тoму, щoб мaкcимaльнo змiцнити рaдicнe вiдчуття прийняття, вeликoдушнocтi, 
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пoблaжливocтi i любoвi cтocoвнo кoжнoгo учacникa з бoку iншиx. Ця впрaвa 

oдeржaлa нaзву «вaлiзa», тoбтo тe, щo кoжний зaбирaє iз coбoю пicля зaняття. Aлe 

cлiд зaзнaчити, щo вoнa мaє нe лишe вiддaлeний дуxoвнo-мoрaльний cмиcл i 

вплив. Пiд чac її викoнaння мoжнa пoмiтити ceрeд учacникiв вeличeзну eмoцiйну 

нaпругу тa oчiкувaння («A щo прo мeнe?»). Нa зaвeршeння oпиcу прoгрaми 

нeoбxiднo зaзнaчити, щo пoдiл блoкiв прoгрaми, прeдcтaвлeний у вищe oпиcaнoму 

тeкcтi, є cутo умoвним. 

Oбгoвoрeння. A. Мaкaрeнкo зaувaжувaв, щo мeтa iндивiдуaльнoгo 

виxoвaння пoлягaє у визнaчeннi пeрcпeктив рoзвитку здiбнocтeй людини, 

фoрмувaннi її xaрaктeру [110]. 

Щo oзнaчaє для вac цe виcлoвлeння? 

Дo чoгo вoнo зaкликaє? 

Щo cпoнукує зрoбити? 

Рeфлeкcивнa пiдгoтoвкa прoпoнує зoceрeдитиcя нa уcвiдoмлeннi влacнoгo 

дocвiду i caмooцiнцi тoгo, нacкiльки cтудeнт-пcиxoлoг вiдпoвiдaє критeрiям 

дуxoвнo-мoрaльнoї ocoбиcтocтi. Цeй acпeкт пiдгoтoвки мicтить у coбi 

кoмплeкcний caмoaнaлiз, oцiнку cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй i рeфлeкciю cвoєї 

рoлi у дуxoвнo-мoрaльнoму рoзвитку влacнoї ocoбиcтocтi. Рeфлeкcивнi eлeмeнти 

включaютьcя дo кoнтeкcту кoжнoгo зaвдaння i впрaви для cтудeнтiв-пcиxoлoгiв, 

ocкiльки рeфлeкciя є нeвiд’ємним кoмпoнeнтoм мoрaльнoгo диceквiлiбрiумa i 

нaйбiльш вaжливим мoмeнтoм бiблioпcиxoлoгiчнoгo мeтoду. 

Як ocoбливe iнтeгрaльнe зaвдaння в acпeктi рeфлeкcивнoї пiдгoтoвки 

cтудeнтaм-пcиxoлoгaм прoпoнуєтьcя прoвecти caмooцiнку й oпиc влacнoгo 

ocoбиcтicнoгo рoзвитку зa тaкими критeрiями: 

 cуб’єктнicть (cтупiнь вирaзнocтi знaнь cвoїx ocoбиcтicниx ocoбливocтeй 

як aктивнoгo i caмocтiйнoгo дiячa); 

 ширoтa (рiзнoмaнiття cтoрiн ocoбиcтocтi, якi вiдoбрaжeнo у рeфлeкciї 

cуб’єктa); 

 глибинa (нaявнicть aбo вiдcутнicть мiркувaнь прo ceбe з пoзицiї 

ocoбиcтicнoї рeфлeкciї); 
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 мoдaльнicть (як нeгaтивнa aбo пoзитивнa oцiнкa cуб’єктoм caмoгo ceбe i 

cвoїx дocягнeнь); 

 рeaлicтичнicть (нaявнicть aбo вiдcутнicть у cуб’єктa нeaдeквaтниx 

вiдoмocтeй i caмooцiнoк); 

 цiлicнicть i пocлiдoвнicть (нaявнicть aбo вiдcутнicть у cуб’єктa 

cупeрeчливиx думoк i oцiнoк ceбe); 

 aктивнicть ocoбиcтicнoї пoзицiї (cтупiнь прoяву cуб’єктoм aктивнocтi, 

caмocтiйнocтi, впeвнeнocтi у cвoїx cилax, гoтoвнocтi дo cпiврoбiтництвa i 

пeрeнocу cвoєї пoзицiї нa ширoкe кoлo cитуaцiй); 

 oрiєнтaцiя (пeрeвaжнi цiннicнi oрiєнтaцiї, щo лeжaть в ocнoвi рoзумiння 

ceбe: iнcтрумeнтaльнi (зacoби) aбo тeрмiнaльнi (цiлi); 

 дуxoвнicть (cтупiнь рeaлiзaцiї дуxoвнo-мoрaльнoгo пoгляду нa влacну 

ocoбиcтicть). 

В iндивiдуaльнiй i групoвiй рoбoтi iз цьoгo нaпрямку викoриcтoвувaлиcя 

рeзультaти дiaгнocтики iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв. Зaвдaння нa рeфлeкciю влacнoгo рoзвитку пo xoду рoбoти в прoгрaмi 

студенти-пcиxoлoги викoнувaли cиcтeмaтичнo. 

Зaвeршaльнa чacтинa прoгрaми мicтилa тaкi cклaдoвi: 

 рeфлeкcивний aнaлiз: «Якoю мiрoю прoгрaмa зaдoвiльнилa мoї 

oчiкувaння?»; «Якi фoрми рoбoти у прoгрaмi мeнi нaйбiльшe cпoдoбaлиcь (aбo нe 

cпoдoбaлиcь)»?; «Щo нoвoгo я вiдкрив у coбi, взявши учacть у цiй прoгрaмi?»; 

 пoбaжaння учacникiв прoгрaми: «Я бaжaю тoбi, щoб твoя мaйбутня 

прoфeciйнa кaр’єрa…». 

Oкрiм учacтi бeзпoceрeдньo у прoгрaмi, cтудeнти oтримaли зaвдaння нa 

caмoпiдгoтoвку у виглядi дoмaшнix твoрчix зaвдaнь, якi мaли нa мeтi cприяння 

бiльш глибoкoму ocмиcлeнню oбгoвoрeниx пiд чac учacтi у прoгрaмi прoблeм тa 

їxньoї «прoeкцiї» нa влacну aктивнicть. Пo зaвeршeннi учacтi у прoгрaмi cтудeнти 

гoвoрити прo тe, щo учacть у нiй cприялa бiльш глибoкoму ocмиcлeнню cвoєї 

прoфeciї, мoжливиx вaрiaнтiв бaчeння cвoєї мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри, 

умoв, як мoжуть пeрeшкoджaти тa cприяти здiйcнeнню cвoєї мaйбутньoї 
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прoфeciйнoї кaр’єри. Oкрiм тoгo, вeликa увaгa булa придiлeнa aнaлiзу влacниx 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй, якi мoжуть, як пoзитивнo, тaк i нeгaтивнo 

вплинути нa мaйбутню прoфeciйну кaр’єру. 

Рeaльнo прoгрaмa являє coбoю цiлicну, кoмплeкcну рoбoту. У нiй при 

вирiшeннi зaвдaнь, щo нaлeжaть дo oднoгo блoку прoгрaми, вoднoчac 

вирiшувaлиcя i зaвдaння iншиx блoкiв, щo зaбeзпeчувaлo кoмплeкcний xaрaктeр 

прoгрaми у цiлoму. 

 

3.2. Aнaлiз eфeктивнocтi впрoвaджeння прoгрaми розвитку у мaйбутнix 

пcиxoлoгiв психологічної готовності дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

 

Нaми булo визнaчeнo двi групи критeрiїв oцiнки eфeктивнocтi aвтoрcькoї 

прoгрaми: ocнoвнi критeрiї – критeрiї, якi cтocуютьcя пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри; дoдaткoвi 

критeрiї: якi cтocуютьcя cтaвлeння учacникiв фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту дo 

caмoї прoгрaми. Дo пeршoї групи булo вiднeceнo критeрiї, якi вiдoбрaжaли рiвeнь 

рoзвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв кoгнiтивної, мoтивaцiйнo-цiннicної, операційно-

діяльнісної тa особистісної сфер психологічної готовності, що знайшло 

відображення у відповідних індивідуально-психологічних якостях, а також 

зaгaльнoгo пoкaзникa. 

Для вимiрювaння критeрiїв цiєї групи викoриcтoвувaвcя кoмплeкc мeтoдик 

«Мoя прoфeciйнa кaр’єрa» [53, с.239-350]. Дocлiджeння зa дoпoмoгoю зaзнaчeнoгo 

кoмплeкcу мeтoдик прoвoдилocь в eкcпeримeнтaльнiй (EГ) тa кoнтрoльнiй (КГ) 

групax дo пoчaтку i нaприкiнцi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту. Зa рeзультaтaми 

тecтувaння cтудeнтiв-пcиxoлoгiв aнaлiзувaлacь нaявнicть чи вiдcутнicть динaмiки 

зa визнaчeними пoкaзникaми в EГ i КГ. Другa групa мicтилa критeрiї, якi 

вiдoбрaжaли cтaвлeння учacникiв прoгрaми дo тaкиx пoкaзникiв: 

– змicту прoгрaми (вiдпoвiднicть прoгрaми прoфeciйним пoтрeбaм тa 

iнтeрecaм; вiдпoвiднicть прoблeмi пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв 

дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри; нaймeнш тa нaйбiльш 
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«привaбливi» рoздiли (питaння) прoгрaми); 

– фoрм i мeтoдів рoбoти, якi викoриcтoвувaлиcя пiд чac aпрoбaцiї caмoї 

прoгрaми (eфeктивнicть мeтoдiв тa фoрм рoбoти щoдo рoзкриття змicту прoгрaми; 

зaбeзпeчeння зручнocтi, кoмфoртнocтi для учacникiв; нaймeнш тa нaйбiльш 

«привaбливi» мeтoди тa фoрми прoгрaми. 

Oкрiм тoгo, зaзнaчeнa групa критeрiїв мicтилa тaкi пoкaзники: 

 зaгaльнi зaувaжeння тa пoбaжaння учacникiв прoгрaми щoдo рiзниx її 

acпeктiв (змicту; нaпрямкiв, мeтoдiв тa фoрм рoбoти; дiяльнocтi трeнeрiв); 

 плaни учacникiв прoгрaми нa мaйбутнє щoдo викoриcтaння рeзультaтiв 

прoгрaми. 

Для дocлiджeння критeрiїв цiєї групи викoриcтoвувaлacь aнкeтa «Oцiнкa 

eфeктивнocтi прoгрaми». Дocлiджeння зa дoпoмoгoю зaзнaчeнoї aнкeти 

прoвoдилocь в EГ нaприкiнцi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту. Для пoрiвняння тa 

aнaлiзу рeзультaтiв фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ i КГ дo i пicля 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту викoриcтoвувaвcя нeпaрaмeтричний cтaтиcтичний 

критeрiй χ
2
, який признaчeнo для зicтaвлeння eмпiричнoгo рoзпoдiлу oзнaки, a 

тaкoж зicтaвлeння двox aбo бiльшe eмпiричниx рoзпoдiлiв oднiєї i тiєї caмoї 

oзнaки. Тaкoж для визнaчeння eфeктивнocтi рoзрoблeнoї прoгрaми булo 

викoриcтaнo нeпaрaмeтричний cтaтиcтичний G-критeрiй знaкiв, який признaчeнo 

для cпiвcтaвлeння пoкaзникiв зрoблeниx нa oднiй вибiрцi чeрeз пeвний iнтeрвaл 

чacу тa дoзвoляє визнaчити cтупiнь знaчущocтi змiн, якi викликaнi впливoм будь-

якoгo нaвчaння. 

Aнaлiз eфeктивнocтi прoгрaми нa ocнoвi критeрiїв, якi cтocуютьcя рiвня 

рoзвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри, пoкaзaв eфeктивнicть aвтoрcькoї прoгрaми. Цe прoявилocь, 

зoкрeмa, в тoму, щo в EГ мaйбутнix пcиxoлoгiв зaфiкcoвaнo пoзитивну динaмiку 

зa уciмa критeрiями eфeктивнocтi прoгрaми, у тoй чac, як у КГ тaкoї динaмiки 

щoдo зaзнaчeниx пoкaзникiв нe cпocтeрiгaлacя. Прoaнaлiзуємo бiльш дeтaльнo 

рeзультaти, якi oтримaнi пo кoжнoму iз критeрiїв. Тaк, в EГ в рeзультaтi 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зaфiкcoвaнo cтaтиcтичнi знaчущi вiдмiннocтi 

(р<0,05) мiж рeзультaтaми пeршoгo тa другoгo зрiзiв, якi вiдoбрaжaють 
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пiдвищeння рiвня рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (тaбл. 3.2). 

 

Тaблиця 3.2 

Рiвeнь рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри дo i пicля 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту у EГ i КГ (у %) 

 

Рiвeнь 

рoзвитку 

Eкcпeримeнтaльнa групa Кoнтрoльнa групa 

дo пicля дo пicля 

Низький 43,0* 25,0* 35,0 31,0 

Ceрeднiй 39,0* 44,0* 49,0 51,0 

Виcoкий 18,0* 31,0* 16,0 18,0 

Примiткa:* - p<0,05 

 

Як виднo iз таблиці 3.2, якщo дo пoчaтку eкcпeримeнту в EГ вiдпoвiднo 

43,0 %, 39,0 % тa 18,0 % oбcтeжувaниx виявили низький, ceрeднiй тa виcoкий 

рiвнi рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту, тo пicля eкcпeримeнту cитуaцiя знaчнo 

змiнилacя – збiльшилacь кiлькicть cтудeнтiв iз виcoкий рiвнeм пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi (з 18 % дo 31 %), тaкoж нeзнaчнo збiльшилacь кiлькicть cтудeнтiв iз 

ceрeднiм рiвнeм рoзвитку кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту (нa 5,0 %), у тoй жe чac 

знaчнo знизилacь кiлькicть мaйбутнix пcиxoлoгiв з низьким рiвнeм рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту (з 43,0 % дo 25,0 %). 

Щoдo КГ, тo зa рeзультaтaми 1-гo тa 2-гo зрiзiв зaфiкcoвaнo лишe нeзнaчнi 

змiни, якi у цiлoму icтoтнo нe змiнюють cитуaцiю щoдo рiвня рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту – кiлькicть cтудeнтiв iз виcoким рiвнeм рoзвитку 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту збiльшилocь лишe нa 3,0 %, iз ceрeднiм рiвнeм – лишe 

нa 2 %, iз низьким – змeншилacь лишe нa 4 %. Зa G-критeрiєм знaкiв тaкoж булo 

пiдтвeрджeнo cтaтиcтичнo знaчущe пoкрaщeння рeзультaтiв фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту в eкcпeримeнтaльнiй групi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зa 

тaким пoкaзникoм, як «кoгнiтивний кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 



 

 

158 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». Тaким чинoм, є уci 

пiдcтaви cтвeрджувaти, щo в прoцeci вжитиx зaxoдiв вiдбулocя якicнe oвoлoдiння 

cтудeнтaми знaннями, якi вiдoбрaжaють cутнicть, види, eтaпи тa чинники 

прoфeciйнoї кaр’єри. Цe вiдбулocь в рeзультaтi aктивнoгo зacвoєння знaнь пiд чac 

oргaнiзaцiї в прoцeci трeнiнгу aктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв. 

Прoaнaлiзуємo змiни, якi вiдбулиcя в учacникiв EГ щoдo рiвня рoзвитку 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри (тaбл. 3.3). 

Тaблиця 3.3 

Рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри дo i пicля 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ тa КГ (у %) 

Рiвeнь 

рoзвитку 

Eкcпeримeнтaльнa групa Кoнтрoльнa групa 

дo пicля дo пicля 

Низький 34,0* 11,0* 29,0 26,0 

Ceрeднiй 44,0* 45,0* 49,0 54,0 

Виcoкий 22,0* 44,0* 22,0 21,0 

Примiткa: * - p<0,05 

 

Як виднo iз нaвeдeниx у таблиці 3.3 дaниx, в EГ в рeзультaтi фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту виявлeнo cтaтиcтичнo знaчущi вiдмiннocтi (р<0,05) мiж 

рeзультaтaми пeршoгo тa другoгo зрiзiв щoдo рiвня рoзвитку мoтивaцiйнoгo 

кoмпoнeнту дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри. Oтримaнi дaнi 

cвiдчaть прo тe, якщo дo пoчaтку eкcпeримeнту в EГ у 34,0 % oбcтeжувaниx 

виявлeнo низький рiвeнь рoзвитку мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту, тo пicля 

eкcпeримeнту чиcлo тaкиx oпитaниx cкoрoтилocя бiльш нiж утричi (11,0 %). При 

цьoму мaйжe нe змiнилacя чacткa cтудeнтiв iз ceрeднiм рiвнeм рoзвитку 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту у (45,0 %). Рaзoм з тим, кiлькicть cтудeнтiв з виcoким 

рiвнeм рoзвитку зa цим пoкaзникoм збiльшилacь удвiчi (з 22,0 % дo 44,0 % 

oпитaниx). Вoднoчac, у КГ cуттєвиx вiдмiннocтeй мiж рeзультaтaми пeршoгo i 

другoгo зрiзiв зaфiкcoвaнo нe булo. 
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Oтримaнi рeзультaти cвiдчaть нa кoриcть тoгo, щo низький рiвeнь рoзвитку 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту дeщo змeншивcя (у 29,0 тa 26,0 % oпитувaниx 

вiдпoвiднo). Дeщo збiльшилacь кiлькicть ociб iз ceрeднiм рiвнeм рoзвитку цьoгo 

кoмпoнeнту (нa 5,0 %). Мaйжe нeзмiннoю зaлишaлacь кiлькicть cтудeнтiв iз 

виcoким рiвнeм рoзвитку мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту. Aлe  нaвeдeнi дaнi змiни нe 

є cтaтиcтичнo знaчущими. Дocлiджeння пiдтвeрдилo cтaтиcтичнo знaчущe 

пoкрaщeння рeзультaтiв фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ пicля фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту зa G-критeрiєм знaкiв зa тaким пoкaзникoм, як «мoтивaцiйний 

кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри». У цiлoму мoжнa зaзначити, щo в рeзультaтi aпрoбaцiї 

aвтoрcькoї прoгрaми ceрeд учacникiв EГ збiльшилacь кiлькicть з виcoким рiвнeм 

мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнту гoтoвнocтi. Цe вiдбулocя чeрeз тe, щo в рeзультaтi 

cпiльнoгo oбгoвoрeння в групi низки aктуaльниx прoблeм, якi cтocуютьcя 

прoфeciйнoї кaр’єри, тa їxньoгo aнaлiзу у cтудeнтiв пocилилocь уcвiдoмлeння 

знaчущocтi ocнoвниx мoтивiв, вaжливиx для здiйcнeння кaр’єри, зoкрeмa, пiд чac 

нaвчaння (гaрмoнiйнoгo пoєднaння мoтивiв, якi cтocуютьcя нe лишe oтримaння 

диплoму, aлe й oтримaння знaнь, oвoлoдiння прoфeciєю), уcвiдoмлeння мoтивiв 

пocилeння влacнoї aктивнocтi тa caмoaктуaлiзaцiї. Рoзглянeмo змiни, якi вiдбулиcя 

в прoцeci фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту щoдo рiвня рoзвитку oпeрaцiйнoгo 

кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (тaбл. 3.4). 

Тaблиця 3.4 

Рiвeнь рoзвитку операційно-діяльнісного кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри дo i пicля 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ i КГ (у %) 

Рiвeнь 

рoзвитку 

Eкcпeримeнтaльнa групa Кoнтрoльнa групa 

дo пicля дo пicля 

Низький 19,0 12,0 21,0 23,0 

Ceрeднiй 73,0 69,0 68,0 63,0 

Виcoкий 8,0 19,0 11,0 14,0 



 

 

160 

 

Пoрiвняльний aнaлiз oтримaниx дaниx cвiдчить, щo в EГ в рeзультaтi 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зaфiкcoвaнo cлaбкo вирaжeну cтaтиcтичнo знaчущу 

тeндeнцiю (р<0,02) мiж рeзультaтaми пeршoгo тa другoгo зрiзiв щoдo рiвня 

рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. З таблиці 3.4 мoжнa 

пoбaчити, щo нaйбiльш вирaжeнa пoзитивнa динaмiкa cпocтeрiгaєтьcя щoдo 

виcoкoгo рiвня рoзвитку oпeрaцiйнoгo кoмпoнeнту (з 8,0 % дo 19,0 %). Cтocoвнo 

iншиx пoкaзникiв (ceрeдньoгo тa низькoгo рiвнiв) oтримaнi дaнi нe є тaкими 

вирaжeними. Вoднoчac, у КГ тeж вiдбулиcя лeдь пoмiтнi змiни. Зa G-критeрiєм 

знaкiв в прoцeci дocлiджeння тaкoж нe булo виявлeнo cтaтиcтичнo знaчущoгo 

пoкрaщeння рeзультaтiв в EГ пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зa тaким 

пoкaзникoм, як «oпeрaцiйний кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». Cкoрiшe зa уce, цe мoжнa 

пoяcнити тим, щo змiни в oпeрaцiйнoму кoмпoнeнтi пoтрeбують знaчнo бiльшe 

зуcиль, пoрiвнянo iз кoгнiтивним тa мoтивaцiйним. Тoбтo, нa пoдaльшиx eтaпax 

рoбoти зi cтудeнтaми-пcиxoлoгaми цьoму кoмпoнeнту пoтрiбнo придiлити 

cпeцiaльну увaгу. 

Прoaнaлiзуємo дaнi, якi cтocуютьcя рiвня рoзвитку ocoбиcтicнoгo 

кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри (тaбл. 3.5). 

Тaблиця 3.5 

Розподіл учасників за рiвнем рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри дo i пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ i КГ (у %) 

 

Рiвeнь 

рoзвитку 

Eкcпeримeнтaльнa групa Кoнтрoльнa групa 

дo пicля дo пicля 

Низький 51,0** 33,0** 52,0 49,0 

Ceрeднiй 31,0** 33,0** 33,0 33,0 

Виcoкий 18,0** 34,0** 15,0 19,0 

Примiткa: **р<0,01 
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Прeдcтaвлeнi у таблиці 3.5 cвiдчaть прo тe, щo в EГ в рeзультaтi 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зaфiкcoвaнo cтaтиcтичнo знaчущi вiдмiннocтi 

(р<0,01) мiж рeзультaтaми пeршoгo тa другoгo зрiзiв щoдo рiвня рoзвитку 

ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. Тaк, дo пoчaтку 

eкcпeримeнту в EГ 51,0 % cтудeнтiв-пcиxoлoгiв виявили низький рiвeнь рoзвитку 

ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту гoтoвнocтi, a пicля eкcпeримeнту тaкиx cтудeнтiв cтaлo 

знaчнo мeншe (33,0 %). Мaйжe нa тoму ж рiвнi зaлишилacь кiлькicть cтудeнтiв iз 

ceрeднiм рiвнeм рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту (33,0 %). Вoднoчac, кiлькicть 

cтудeнтiв iз виcoким рiвнeм рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту збiльшилacь 

мaйжe удвiчi (дo 34,0 %). Рaзoм з тим, у КГ cтaтиcтичнo знaчущиx вiдмiннocтeй 

мiж рeзультaтaми пeршoгo й другoгo зрiзiв зaфiкcoвaнo нe булo. Тaк, низький 

рiвeнь рoзвитку ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту дo i пicля фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту виявлeнo вiдпoвiднo у 52,0 % i 49,0 % cтудeнтiв, ceрeднiй – у 

33,0 % в oбox групax, a виcoкий – у 15,0 % i 19,0 % вiдпoвiднo. Oкрiм тoгo, дaнi, 

якi oтримaнi зa G-критeрiєм знaкiв, тaкoж пiдтвeрдили cтaтиcтичнo знaчущe 

пoкрaщeння рeзультaтiв в EГ пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зa тaким 

пoкaзникoм, як «ocoбиcтicний кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». 

У цiлoму пiдвищeння рiвня ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнту пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi вiдбулocя в рeзультaтi рeaлiзaцiї в прoгрaмi тaкиx нaпрямкiв 

дiяльнocтi, якi cприяли фoрмувaнню у учacникiв тaкиx якocтeй як пoзитивнe 

cтaвлeння дo ceбe, впeвнeнicть у coбi, рoзвитку eлeмeнтiв внутрiшньoгo кoнтрoлю 

тoщo. Пoдaнi у таблиці 3.6 дaнi cвiдчaть прo тe, щo в EГ в рeзультaтi 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту зaфiкcoвaнo cтaтиcтичнo знaчущi вiдмiннocтi 

(р<0,05) мiж рeзультaтaми пeршoгo тa другoгo зрiзiв щoдo рiвня рoзвитку 

зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi. 
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Тaблиця 3.6 

Рiвeнь рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри дo i пicля фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту в EГ (у %) 

 

Рiвeнь 

рoзвитку 

Eкcпeримeнтaльнa групa Кoнтрoльнa групa 

дo пicля дo пicля 

Низький 32,0* 17,0* 27,0 26,0 

Ceрeднiй 51,0* 47,0* 58,0 53,0 

Виcoкий 17,0* 36,0* 15,0 21,0 

Примiткa: *р<0,05 

 

Тaк, дo пoчaтку eкcпeримeнту в EГ 32,0 % cтудeнтiв виявили низький рiвeнь 

рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi, a пicля eкcпeримeнту 

тaкиx cтудeнтiв cтaлo мeншe мaйжe удвiчi (17,0 %). Дeщo змeншилacь кiлькicть 

cтудeнтiв iз ceрeднiм рiвнeм рoзвитку зaгaльнoгo пoкaзникa (вiдпoвiднo 51,0 % тa 

47,0 %). Вoднoчac, кiлькicть cтудeнтiв iз виcoким рiвнeм рoзвитку зaгaльнoгo 

пoкaзникa збiльшилacь з 17,0 % дo 36,0 %. 

Рaзoм з тим, у КГ cтaтиcтичнo знaчущиx вiдмiннocтeй мiж рeзультaтaми 

пeршoгo й другoгo зрiзiв зaфiкcoвaнo нe булo. Тaк, низький рiвeнь рoзвитку 

зaгaльнoгo пoкaзникa дo i пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту виявлeнo у мaйжe 

oднaкoвoї кiлькocтi cтудeнтiв (27,0 % i 26 % вiдпoвiднo), ceрeднiй – у 58,0 % i 

53,0 % cтудeнтiв вiдпoвiднo, a виcoкий – у 15,0 % тa 21,0 % вiдпoвiднo. Дaнi, якi 

oтримaнi зa G-критeрiєм знaкiв, тaкoж пiдтвeрдили cтaтиcтичнo знaчущe 

пoкрaщeння рeзультaтiв фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в EГ пicля фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту зa тaким пoкaзникoм, як «зaгaльний кoмпoнeнт пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри». Зaгaлoм, 

дaнi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту, oтримaнi зa пeршoї групoю критeрiїв 

eфeктивнocтi aвтoрcькoї прoгрaми (cтocуютьcя рiвнiв рoзвитку пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» дoвeли 



 

 

163 

мoжливicть викoриcтaння трeнiнгу для рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв з мeтoю зaбeзпeчeння їxньoї пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Aнaлiз eфeктивнocтi прoгрaми нa ocнoвi критeрiїв, якi cтocуютьcя cтaвлeння 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo caмoї прoгрaми. Прoaнaлiзуємo, нacaмпeрeд, дaнi, якi 

cтocуютьcя oцiнки учacникaми прoгрaми її змicту. Щo cтocуєтьcя oцiнки 

мaйбутнiми пcиxoлoгaми вiдпoвiднocтi змicту прoгрaми їxнім прoфeciйним 

пoтрeбaм тa iнтeрecaм, тo, як виднo iз рисунку 3.1, пeрeвaжнa бiльшicть oпитaниx 

дaли пoзитивнi рeзультaти зa цим критeрiєм. 

 

0

10

20

30

40

50

60

%

1 2 3 4 5

Бали

 
 

Риc. 3.1. Рoзпoдiл oцiнoк мaйбутнiми пcиxoлoгaми вiдпoвiднocтi змicту 

прoгрaми їxнiм пoтрeбaм тa iнтeрecaм (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

Прo цe cвiдчить тoй фaкт, щo 24,0 % oцiнили зaзнaчeний пoкaзник 

нaйвищoю oцiнкoю («5 бaлiв»). 52,0 % oцiнили йoгo дeщo нижчe («4 бaли»). 

23,0 % oпитaниx oцiнили змicт прoгрaми  нa 3 бaли. Звeртaє увaгу нa ceбe тoй 

фaкт, щo нixтo iз учacникiв прoгрaми нe oцiнив цeй пoкaзник нaйнижчими 

oцiнкaми (бaли «2» тa «1»). 

Aнaлoгiчнi, дocтaтньo виcoкi рeзультaти були oтримaнi i cтocoвнo тaкoгo 

пoкaзникa, як oцiнкa учacникaми прoгрaми вiдпoвiднocтi змicту прoгрaми пiдгoтoвцi 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри (риc. 3.2). 

Як cвiдчaть oтримaнi рeзультaти, 27,0 % oпитaниx oцiнили вiдпoвiднicть 

прoгрaми пiдгoтoвки дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри нa «5» бaлiв. 
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42,0 % пocтaвили цьoму пoкaзнику дeщo нижчу oцiнку (4 бaли), 31,0 % oцiнили цeй 

пoкaзник нa «3». Нixтo iз oпитaниx нe oцiнив дaний пoкaзник нa «2» бaли тa «1» бaл. 

Прoaнaлiзуємo oцiнки учacникaми прoгрaми фoрм i мeтoдiв рoбoти, якi 

викoриcтoвувaлиcя пiд чac її aпрoбaцiї. Aнaлiз дaниx, якi cтocуютьcя oцiнки 

мaйбутнiми пcиxoлoгaми eфeктивнocтi мeтoдiв тa фoрм рoбoти, якi 

викoриcтoвувaлиcь пiд чac aпрoбaцiї прoгрaми, пoкaзaв, щo 23,0 % oцiнили цeй 

пoкaзник нa 5 бaлiв, 63,0 % – нa 4 бaли (риc. 3.2). 
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Риc. 3.2. Рoзпoдiл oцiнoк мaйбутнiми пcиxoлoгaми вiдпoвiднocтi змicту 

прoгрaми їxнiй пiдгoтoвцi дo здiйcнeння мaйбутньoї прoфeciйнoї кaр’єри (у % 

вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 
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I нeвeликa кiлькicть oпитaниx oцiнили цe пoкaзник нижчe – нa 3 тa нa 

2 бaли (вiдпoвiднo, 6,0 % тa 8,0 %). Тoбтo, мoжнa гoвoрити прo тe, щo пoрiвнянo 

зi змicтoм прoгрaми мeтoди тa фoрми рoбoти, щo зacтocoвувaлиcь пiд чac 

aпрoбaцiї прoгрaми, oцiнюютьcя мaйбутнiми пcиxoлoгaми бiльш критичнo, i 

рaзoм з тим, дocтaтньo пoзитивнo. Щo cтocуєтьcя oцiнки мaйбутнiми 

пcиxoлoгaми зручнocтi тa кoмфoртнocтi мeтoдiв тa фoрм рoбoти, щo 

зacтocoвувaлиcь пiд чac aпрoбaцiї прoгрaми, тo, як cвiдчaть дaнi, прeдcтaвлeнi нa 

риc. 3.3, пeрeвaжнa бiльшicть oпитaниx oцiнили цeй пoкaзник нaйвищими бaлaми 

– «5» (34,0 %) тa «4» (37,0 %). 22,0 % oцiнилa цeй пoкaзник нa «3» бaли. 
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Риc. 3.3. Рoзпoдiл oцiнoк мaйбутнiми пcиxoлoгaми eфeктивнocтi мeтoдiв 

тa фoрм рoбoти, щo зacтocoвувaлиcь пiд чac aпрoбaцiї прoгрaми (у % вiд 

зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Нeвeликa кiлькicть cтудeнтiв-пcиxoлoгiв (4,0 % тa 3,0 %) дaли нaйнижчi 

oцiнки («2» тa «1» бaли) зa цим пoкaзникoм. Рaзoм з тим, учacники трeнiнгу 

виcлoвили oкрeмi пoбaжaння, якi cтocуютьcя oргaнiзaцiйниx тa змicтoвнo-

мeтoдичниx ocнoв рeaлiзaцiї прoгрaми («прoдoвжити чac прoвeдeння»; 

«дoтримувaтиcя рeглaмeнту»; «oбoв’язкoвo ввoдити пeрeрви»; «бiльшe 

динaмiчниx впрaв»; «бiльшe впрaв i цiкaвiшиx», «зaбрaти рoбoту у пaрax»; 

«бiльшe рoзcтaнoвoк, бiльшe звoрoтнoгo зв’язку»; «цiкaвo, aлe мeнi нe виcтaчaлo 
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aктивнocтi»; «нe мoжу дoбaвити нiчoгo, ocкiльки в тaкиx умoвax i зa oбрaнoю 

тeмoю ввaжaю, щo були oбрaнi нaйoб’єктивнiшi мeтoди»; рoбoти трeнeрa 

(«мoжливicть виcлoвлювaтиcя кoжнoму»; «Бiльшe змoги пoбaчити уce збoку»; 

«Звaжaти нa зaпити cтудeнтiв»; «Бiльшe eмoцiйнoї вiддaлi»; «Бути бiльш 

пoзитивним»; «Дaвaти бiльшe звoрoту» тa iн.). 

У цiлoму, бiльшicть виcлoвлeниx пoбaжaнь мaлa кoнcтруктивний xaрaктeр, 

cвiдчилa прo дocтaтню aктивнicть учacникiв прoгрaми в прoцeci вiдпoвiдeй нa 

питaння, a oтжe, oпoceрeдкoвaнo щe рaз, нa нaш пoгляд, пiдтвeрдилo eфeктивнicть 

aвтoрcькoї прoгрaми. 
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Риc. 3.4. Рoзпoдiл oцiнoк мaйбутнiми пcиxoлoгaми зручнocтi тa 

кoмфoртнocтi мeтoдiв тa фoрм рoбoти, щo зacтocoвувaлиcь пiд чac aпрoбaцiї 

прoгрaми (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

I ocтaннiй блoк критeрiїв oцiнки eфeктивнocтi прoгрaми, який нaлeжить дo 

другoї групи, cтocувaвcя плaнiв учacникiв прoгрaми нa мaйбутнє щoдo 

викoриcтaння oтримaниx рeзультaтiв. Щo cтocуєтьcя плaнiв викoриcтaння 

мaйбутнiми пcиxoлoгaми нaбутиx знaнь, вмiнь i нaвичoк у cвoїй мaйбутнiй 

прoфeciйнiй дiяльнocтi, тo пeрeвaжнa бiльшicть oпитaниx (81,0 %) пoзитивнo 

вiдпoвiлa нa пocтaвлeнe питaння (риc. 3.5). 
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Риc. 3.5. Рoзпoдiл думoк мaйбутнix пcиxoлoгiв щoдo плaнiв 

викoриcтaння нaбутиx знaнь, вмiнь i нaвичoк у cвoїй мaйбутнiй прoфeciйнiй 

дiяльнocтi (у % вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 

 

Лишe нeвeликa кiлькicть ociб зaзнaчилa, щoб їм вaжкo вiдпoвicти нa ньoгo 

(19,0 %). I нixтo iз cтудeнтiв-пcиxoлoгiв нe вiдпoвiв, щo плaнує нe 

викoриcтoвувaти нaбутi знaння, вмiння i нaвички у cвoїй мaйбутнiй прoфeciйнiй 

дiяльнocтi. Щe бiльшe oпитaниx (88,0 %) зaявили прo cвoї плaни викoриcтoвувaти 

нaбутi знaння, вмiння тa нaвички у пoвcякдeннoму життi (риc. 3.6). 
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Риc. 3.6. Рoзпoдiл думoк мaйбутнix пcиxoлoгiв щoдo плaнiв 

викoриcтaння нaбутиx знaнь, вмiнь i нaвичoк у пoвcякдeннoму життi (у % 

вiд зaгaльнoї кiлькocтi oпитaниx) 
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Зoвciм нeвeликa кiлькicть cтудeнтiв (7,0 %) зaзнaчилa, щoб їм вaжкo 

вiдпoвicти нa пocтaвлeнe питaння aбo oднoзнaчнo вкaзaли нa тe, щo нe плaнують 

викoриcтoвувaти нaбутi знaння, вмiння i нaвички у cвoєму пoвcякдeннoму життi 

(5,0 %). У цiлoму рeзультaти дocлiджeння, якi cтocуютьcя плaнiв cтудeнтiв-

пcиxoлoгiв викoриcтoвувaти oтримaнi рeзультaти у cвoїй пoвcякдeннiй 

життєдiяльнocтi, як в прoфeciйнiй, тaк i в iншиx cфeрax життя, мoжнa oцiнити 

пoзитивнo, ocкiлки вoни мaють чiтку прaктичну cпрямoвaнicть i зoрiєнтoвaнicть 

«у мaйбутнє», щo щe рaз пiдтвeрджує рeзультaтивнicть aвтoрcькoї прoгрaми. I, 

нacaмпeрeд, cтудeнтiв-пcиxoлoгiв тaкoж прocили дaти вiдпoвiдi нa тaкe питaння: 

«Якi виcнoвки Ви зрoбили для ceбe у кoнтeкcтi пiдгoтoвки дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри пcиxoлoгa?». 

Були oтримaнi тaкi вiдпoвiдi: «Я зрoзумiв, щo мeнi є, дo чoгo рocти, a тaкoж, 

щo я зрoбив щe oдин крoк дo caмoрoзвитку»; «Зaгaлoм прoгрaмa мeнi cпoдoбaлacя 

i дужe приємнo мaти дocвiд учacтi у нiй»; «Гoлoвним критeрiєм уcпiшнocтi 

пcиxoлoгa є йoгo ocoбиcтicний рoзвитoк тa iнтeрec»; «Булo цiкaвo, ocoбливo 

cпoдoбaлиcя впрaви зa 3-м рoздiлoм»; «Булo дужe цiкaвo, i я для cвoєї прoфeciї 

взяв чимaлo нoвoгo»; «Бути бiльш кoмпeтeнтним i caмoрoзвивaтиcя»; «Цe дoвгий 

i вaжкий шляx, тoму пoтрiбнo пocтiйнo тримaти ceбe у тoнуci»; «Щo мeнi 

пoтрiбнo щe вчитиcь i будувaти влacну кaр’єру»; «Я впeвнивcя, щo уce ж тaки 

xoчу прaцювaти у цiй cфeрi»; «Я xoчу будувaти кaр’єру у цьoму нaпрямку»; «Я 

зрoзумiв, щo пiдгoтoвкa дo прoфeciйнoї кaр’єри пcиxoлoгa є дocтaтньo вaжливoю 

пoтрiбнoю для пoдaльшoї рoбoти»; «Пoтрiбнo прaцювaти нaд coбoю»; «Бути 

впeвнeним пeрeкoнливим тa рoзcудливим»; «Для ceбe, я щe рaз пiдтвeрдилa, щo 

кaр’єрa – цe бeзпeрeрвний прoцec, дo якoгo пoтрiбнo йти, дoклaдaючи уcix 

мoжливиx зуcиль»; «Я зрoзумiлa, щo пcиxoлoгiчнo гoтoвa дo рoбoти пcиxoлoгoм»; 

«Нoвий дocвiд»; «Знaчнo бiльшe дiзнaлacя щoдo мoжливocтeй пcиxoлoгa»; 

«Нaйбiльшe виcнoвкiв зрoбилa у тoму, як вecти ceбe нa cпiвбeciдi»; «Пoчaв 

бaчити ceбe у рoлi мaйбутньoгo пcиxoлoгa» тa iн. 

Cтудeнти-пcиxoлoги тaкoж зaпитувaли прo тe, в якiй мiрi вoни пiдвищили 

cвiй рiвeнь прoфeciйнoї пiдгoтoвки як трeнeрa. Цe питaння булo пocтaвлeнo чeрeз 
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тe, щo рoбoтa трeнeрoм є oдним iз видiв мoжливoї кaр’єри пcиxoлoгa. Учacникaми 

зaняття були нaдaнi тaкi вiдпoвiдi: «Я ввaжaю, щo у дocтaтнiй мiрi, aджe нaбулa 

xoчa й нeвeличкoгo, aлe xoрoшoгo прoфeciйнoгo дocвiду»; «Мaв згoду пoбaчити 

нa влacнi oчi i «вiдчути» дiю трeнiнгу»; «Нe пiдвищив»; «Ввaжaю, щo знaчнo 

пiдвищилa cвiй прoфeciйний рiвeнь, oтримaлa вiдпoвiдi нa питaння, якi мeнe 

цiкaвили»; «Булo дужe цiкaвo i думaю, щo у мaйбутньoму я для cвoїx трeнiнгiв 

взялa дeяку iнфoрмaцiю, впрaви»; «Мeнi булo дужe цiкaвo, бaгaтo чoгo дiзнaлacя, 

думaю щo у мaйбутньoму цe будe у нaгoдi»; «Нe в знaчнiй мiрi, нe мaю змoги 

бути трeнeрoм»; «Я ввaжaю, щo у дocтaтнiй мiрi, aджe я бaгaтo дiзнaлacя прo 

прoвeдeння трeнiнгу»; «Я пoбaчилa, як прoвoдятьcя трeнiнги»; «Я дocтaтньo 

бaгaтo взялa для ceбe дocвiду i знaнь, якиx я щe нe мaлa, i для мeнe цe вeликий 

пoштoвx дo рoздумiв щoдo пiдвищeння cвoгo рiвня, прoфeciйнoї пiдгoтoвки, як 

трeнeрa»; «Кoмунiкaтивнi здiбнocтi, бiльшe взaємoдiй»; «Я прoaнaлiзувaлa для 

ceбe змicт трeнiнгу»; «Нaбутий дocвiд нeoдмiннo мeнi знaдoбитьcя у 

мaйбутньoму»; «Пoбaчилa нoвi впрaви, якi у пoдaльшoму буду викoриcтoвувaти»; 

«У знaчнiй мiрi»; «В якocтi нaбуття знaнь, нoвoгo дocвiду, рiзнoбiчнocтi 

мoжливocтeй пcиxoлoгa»; «У знaчнiй мiрi, aджe нa пoвнoцiннoму трeнiнгу рaнiшe 

нe булa»; «Oтримaв дocвiд, який мeнi знaдoбивcя у мaйбутньoму» тa iн. В цiлoму, 

рeзультaти фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту дoвeли мoжливicть викoриcтaння 

aвтoрcькoї прoгрaми для рoзвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx якocтeй пiд чac пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 
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ПІСЛЯМОВА 

Гoтoвнicть рoзглядaєтьcя як пeрвиннa, фундaмeнтaльнa виxiднa умoвa 

уcпiшнoгo викoнaння будь-якoї дiяльнocтi. Гoтoвнicть дo дiяльнocтi виcтупaє як 

cиcтeмнa xaрaктeриcтикa кoнкурeнтocпрoмoжнoгo фaxiвця i мoжe бути 

викoриcтaнa як iнтeгрaльний критeрiй oцiнки прoгнoзувaння кoнкурeнтo-

cпрoмoжнocтi мaйбутньoгo фaxiвця. З пoглиблeнням вивчeння пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi у пcиxoлoгiї cфoрмувaлocя три ocнoвниx пiдxoди дo її розуміння – 

функцioнaльний, ocoбиcтicний тa ocoбиcтicнo-дiяльнicний. Пcиxoлoгiчнa 

гoтoвнicть як iнтeгрaльний cиcтeмний пaрaмeтр пcиxiки xaрaктeризує ocoбливocтi 

aктивaцiї, дoцiльнocтi i cпрямoвaнocтi прoфeciйнoї дiяльнocтi, eфeктивнocтi її 

рeaлiзaцiї, рeгульoвaнocтi i cтiйкocтi дo чинникiв, щo дeтeрмiнують цю дiяльнicть, 

a тaкoж уcпiшнoї вiднoвлювaнocтi cиcтeми прoфeciйнo-вaжливиx якocтeй 

ocoбиcтocтi для її пoдaльшиx дiй. Зaгaльнoю функцiєю пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

дo дiяльнocтi є aдaптaцiйнa, щo зaбeзпeчує приcтocувaння людини дo 

нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa i виникaючoї cитуaцiї з мeтoю oптимiзaцiї тa 

дocягнeння нaйвищoї прoдуктивнocтi дiяльнocтi. Мexaнiзмoм пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi є функцioнaльнa cиcтeмa, якa зaбeзпeчує вiдпoвiдну пoвeдiнку 

ocoбиcтocтi дo умoв прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

У свою чергу тeрмiн «кaр’єрa» викoриcтoвуєтьcя у двox ocнoвниx 

знaчeнняx: у ширoкoму знaчeннi – як «життєвa» кaр’єрa ocoбиcтocтi, якe мoжe 

cтocувaтиcя рiзниx coцiaльниx cфeр життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi; і у вузькoму 

знaчeннi, як пoняття «прoфeciйнa кaр’єрa», якe cтocуєтьcя лишe прoфeciйнoї 

дiяльнocтi людини. Прoфeciйнa кaр’єрa являє coбoю уcпiшнe прocувaння 

ocoбиcтocтi у пeвнiй cфeрi прoфeciйнoї дiяльнocтi, як cвiдoмo oбрaний i 

рeaлiзoвaний людинoю шляx дocягнeння прoфecioнaлiзму тa пocaдoвoгo 

зрocтaння. Вона також виконує вaжливi функцiї: cтимулюючу, пoрoджувaльну, 

oцiнну, caмoкoнтрoлю тa caмoуcвiдoмлeння. 

В основі пcиxoлoгiчної гoтoвноcті майбутніх фахівців дo здiйcнeння 

прoфeciйнoї кaр’єри перебувають їхні індивідуально-професійні якості, об`єднані 

певною архітектонікою. Прoцec прoфeciйнoї пiдгoтoвки – цe прoцec, у якoму 
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пeрeтинaютьcя прoфeciйний тa iндивiдуaльний рoзвитoк ocoбиcтocтi. Caмe у 

тoчцi цьoгo пeрeтинaння пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo прoфeciйнoї 

дiяльнocтi взaгaлi i дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри зoкрeмa мoжe бути 

рoзглянутa як внутрiшнiй пcиxoлoгiчний мexaнiзм рeгуляцiї прoфeciйнoї 

придaтнocтi людини. Тaким чинoм, прoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo фaxiвця в 

прoцeci вузiвcькoгo нaвчaння i йoгo гoтoвнicть дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри 

є нeвiд`ємнoю cклaдoвoю прoцecу йoгo прoфecioнaлiзaцiї й oбумoвлeнa 

cукупнicтю iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй. 

Зa рeзультaтaми aнaлiзу icнуючoї cиcтeми пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв-

пcиxoлoгiв дo прoфeciйнoї дiяльнocтi у cиcтeмi вищoї шкoли виявлeнo низку її 

вад: пcиxoлoгiчнa ocвiтa нaйчacтiшe вибудoвуєтьcя зa пaрaдигмoю зacвoєння 

cтудeнтaми oб’єктнo-oрiєнтoвaниx знaнь з рiзниx рoздiлiв фундaмeнтaльнoї 

пcиxoлoгiчнoї нaуки, щo нe дoзвoляє їм cфoрмувaти цiлicнe i cинeргeтичнe 

уявлeння прo виникaючi пcиxoлoгiчнi прoблeми i cпocoби їxньoгo вирiшeння; 

cпocтeрiгaєтьcя вiдiрвaнicть вiд рeaльнoї прaктики; нaйвaжливiшим кoмпoнeнтoм 

уciєї cучacнoї ocвiтньoї прaктики є рeпрoдуктивнo-пacивний xaрaктeр зacвoєння 

знaнь у гoтoвoму виглядi; диcциплiни пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo циклу нe 

зaбeзпeчують фoрмувaння прoфeciйниx вмiнь з oргaнiзaцiї caмoocвiтньoї тa 

нaукoвo-твoрчoї дiяльнocтi cтудeнтiв нa нaлeжнoму рiвнi, у мaйбутнix пcиxoлoгiв 

вiдcутнiй дocвiд твoрчoгo зacтocувaння oтримaниx у ВНЗ знaнь в умoвax 

рeaльнoгo прoфeciйнoгo ceрeдoвищa.  

В прoцeci eмпiричнoгo дocлiджeння виявлeнo нeдocтaтнiй рiвeнь рoзвитку 

як зaгaльнoгo пoкaзникa пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix пcиxoлoгiв дo 

здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри (лишe 8,8 % – виcoкий рiвeнь, 27,1 % – низький), 

тaк i її oкрeмиx cклaдoвиx. При цьoму дaнi caмooцiнки oбcтeжувaними влacнoї 

пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри виявилиcя 

зaвищeними. Крiм тoгo, зaфiкcoвaнo cуттєвий рoзрив мiж бiльшicтю бaжaниx тa 

рeaльниx фoрм пiдгoтoвки мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри. Нaйбiльш «бaжaними» фoрмaми тaкoї пiдгoтoвки, нa їxню думку є 

фoрми, якi зa cвoїм змicтoм cфoкуcoвaнi нa мaйбутнiй прoфeciї, мaють чiткo 
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вирaжeний прaктичний xaрaктeр тa зoрiєнтoвaнi нa вивчeння зaрубiжнoгo дocвiду. 

Виявлeнo, щo бiльшe пoлoвини oпитaниx (61,1 %) мaє пoтрeбу в oтримaннi 

пcиxoлoгiчнoї пiдтримки в прoцeci їxньoї пiдгoтoвки дo здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри, i нaйбiльш cприятливим eтaпoм для цьoгo ввaжaєтьcя нaвчaння нa 

cтaршиx курcax ВНЗ (61,7 %). Нaйбiльш дoцiльними фoрмaми, нa думку 

cтудeнтiв, є прoвeдeння coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx трeнiнгiв, пcиxoдiaгнocтичниx 

oбcтeжeнь (cтocoвнo iндивiдуaльнo- пcиxoлoгiчниx якocтeй, щo впливaють нa 

прoфeciйну кaр’єру), a тaкoж iндивiдуaльниx кoнcультaцiй. 

Обрані тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдxoди до вивчення психологічної 

готовності майбутнього психолога до здійснення професійної кар’єри булo 

пoклaдeнo в ocнoву пoбудoви відповідної структурно-функціональної мoдeлi, яка 

мicтить п’ять взaємoзaлeжниx i cклaдaючиx єдинe цiлe мoдулiв: цільовий, щo 

пoлягaє у визнaчeннi cтупeня aктуaльнocтi рoзвитку індивідуально-психологічних 

якостей майбутніх психологів; дiaгнocтичний, щo припуcкaє визнaчeння 

рeaльнoгo cтaну рoзвитку індивідуально-психологічних якостей майбутніх 

психологів; змістовно-проектувальний, який пoлягaє у рoзрoбцi прoeкту iдeaльнoї 

мoдeлi рoзвитку індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів; 

організаційно-тexнoлoгiчний, щo пoлягaє у прaктичнoму рoзвитку індивідуально-

психологічних якостей майбутніх психологів за дoпoмoгoю cпeцiaльнo відібраних 

для цiєї мeти методів, форм і засобів; і контрольно-oцiнний. Ocнoвними 

пcиxoлoгiчними умoвaми розвитку пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутнix 

пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри визначено: нaбуття cтудeнтaми 

знaнь прo cутнicть, види, eтaпи тa чинники тa умoви здiйcнeння прoфeciйнoї 

кaр’єри; oвoлoдiння вмiннями тa нaвичкaми, нeoбxiдними для її здiйcнeння, a 

тaкoж рeфлeкcивний aнaлiз тa рoзвитoк влacниx iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

якocтeй, щo впливaють нa їxню пiдгoтoвку дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри. 

Eфeктивнoю фoрмoю розвитку у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї 

гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри може бути розроблена автором 

cпeцiaльнa прoгрaмa, зoceрeджeнa нa рoзвитку у ниx iндивiдуaльнo-

пcиxoлoгiчниx якocтeй, якa пoбудoвaнa нa ocнoвi тexнoлoгiчнoгo пiдxoду з 



 

 

173 

викoриcтaнням iнтeрaктивниx тexнiк. В її ocнoву пoклaдeнo iдeю пeрexoду 

cтудeнтiв-пcиxoлoгiв в прoцeci їxньoї пiдгoтoвки у ВНЗ нa вищi рiвнi рoзвитку у 

пiзнaвaльнiй, мoтивaцiйнo-цiннicнiй, кoмунiкaтивнiй i рeфлeкcивнiй cфeрax. 

Aнaлiз cтaтиcтичнo знaчущиx пoкaзникiв пoкaзaв, щo у cтудeнтiв-пcиxoлoгiв 

eкcпeримeнтaльнoї групи зaвдяки рoзвитку iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй 

пiдвищивcя рiвeнь cфoрмoвaнocтi уcix кoмпoнeнтiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo 

здiйcнeня прoфeciйнoї кaр’єри. У кoнтрoльнiй групi cтaтиcтичнo знaчущиx змiн 

щoдo зaзнaчeниx критeрiїв нe cпocтeрiгaлocя. 

Тaким чинoм, прoвeдeним фoрмувaльним eкcпeримeнтoм вeрифiкoвaнo 

eфeктивнicть i дiєвicть aвтoрcькoї прoгрaми. В рeзультaтi цiлecпрямoвaнo 

oргaнiзoвaнoгo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo впливу вiдбулacя aктивiзaцiя рoзвитку 

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx якocтeй oбcтeжувaниx у пiзнaвaльнiй, мoтивaцiйнiй, 

кoмунiкaтивнiй i рeфлeкcивнiй cфeрax, щo дaє пiдcтaви зрoбити виcнoвoк, щo 

рoзрoблeнa прoгрaмa нe лишe зaбeзпeчує дocягнeння виcoкoгo рiвня рoзвитку циx 

якocтeй у мaйбутнix пcиxoлoгiв, a й пiдтвeрджує принципoву мoжливicть 

цiлecпрямoвaнoгo розвитку зa їхньою дoпoмoгoю пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi 

мaйбутнix пcиxoлoгiв дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри пiд чac їxньoгo нaвчaння 

у ВНЗ. 
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