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У статті подано авторське бачення концепції формування професіоналізму майбутніх психо-
логів у ВНЗ. Обґрунтовано необхідність цілеспрямованої роботи, направленої на створення
стимулюючого навчального середовища фахової підготовки, головною цінністю й результатом
якої є сформований на високому рівні професіоналізм у психологів.
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І. Вступ0

Сучасний стан психологічної практики
потребує психолога нового типу, такого,
що мислить по-творчому, володіє сучасни-
ми методами й технологіями конструювання
процесу психологічної допомоги в умовах
конкретної практичної діяльності, умінням
прогнозувати кінцевий результат власної
професіної діяльності.
Актуальність дослідження пов’язана, по-

перше, з нагальною необхідністю реформу-
вання теорії й практики професіоналізації
майбутнього психолога, що стимулює роз-
гортання теоретичних і прикладних дослі-
джень, спрямованих на конструктивну інте-
грацію західних та вітчизняних здобутків у
цій галузі та підтримку розвитку професіо-
нала сучасними методиками й техніками на
різних етапах становлення, починаючи з
періоду навчання у ВНЗ. По-друге, із за-
вданням трансформації професійної освіти
психологів у напрямі її особистісної зорієн-
тованості, що виявляється у наданні пере-
ваги особистісному розвитку перед вузько-
професійним (О.Г. Асмолов, Г.О. Балл,
М.Й. Боришевський, В.А. Семиченко та ін.).
На актуальності проблеми формування

професіоналізму та професійно важливих
якостей особистості у майбутніх психологів
наголошують вітчизняні дослідники С.В. Ва-
ськовська, Ж.П. Вірна, В.В. Власенко,
П.П. Горностай, Л.В. Долинська, В.І. Ка-
рікаш, В.Г. Панок, Н.І. Пов’якель, В.А. Се-
миченко, Л.Г. Терлецька, Л.І. Уманець,
Т.Н. Щербакова та ін. Водночас вивчення
наукової літератури з проблеми формуван-
ня професіоналізму показало відсутність
досліджень теоретичних засад формування
професіоналізму майбутніх психологів під
час фахової підготовки у ВНЗ. Ні у вітчиз-
няній, ні у зарубіжній психолого-педа-
гогічній літературі питання формування
професіоналізму майбутніх психологів під
час професійної освіти у вищій школі окре-
мо не розглядались, а традиції формування
професіоналізму особистості, які на сього-
дні нагромаджено в психолого-педагогічній
науці, до цього часу не використовуються у
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системі фахової підготовки психологів в
умовах вищої школи.
ІІ. Постановка завдання
Мета статті – висвітлити авторський по-

гляд формування професіоналізму майбут-
ніх психологів у вищих навчальних закла-
дах.
ІІІ. Результати
Дослідження стимулюється потребою су-

часного суспільства в нових підходах щодо
підготовки майбутніх психологів в умовах
вищої школи у зв’язку з поставленими но-
вими вимогами до фахівця ХХІ ст., готового
здійснювати свої професійні функції на ви-
сокому рівні. Концепція модернізації украї-
нської освіти у контексті Болонської рефо-
рми вимагає підготовки якісно нового “про-
фесійного” психолога. Реформування вищої
психологічної освіти зорієнтовано на про-
фесіоналізм фахівця, що передбачає підго-
товку психолога до вирішення професійних
завдань у різних сферах: політичній, освіт-
ній, банківській, спорту, торгівлі тощо.
Система фахової підготовки фахівців із

психології в Україні перебуває на етапі по-
шуку стратегічних шляхів свого подальшого
розвитку. Найважливішим напрямом у мо-
дернізаційних змінах визнається розбудова
професійної освіти психологів на акмеоло-
гічних засадах. Теоретики й практики виді-
ляють такі складові цього процесу: пере-
осмислення ролі та місця професіоналізму
як системної якості майбутнього фахівця у
виконанні завдань щодо підготовки нової
генерації спеціалістів з психології, рефор-
мування вищої освіти психологів відповідно
до основних положень Болонської угоди,
трансформацію системи фахової підготовки
на організацію умов для формування про-
фесіоналізму майбутніх психологів. Необ-
хідність таких підходів у сфері підготовки
спеціалістів відображено в Законі України
“Про освіту”, Державній національній про-
грамі “Освіта” (“Україна XXI століття”), На-
ціональній доктрині розвитку освіти, Кон-
цепції гуманітаризації вищої освіти (1996)
та інших офіційних документах, прийнятих
на державному рівні.
Нові стратегічні орієнтири розвитку ви-

щої освіти зумовили необхідність пошуку
таких підходів до практики підготовки май-



2012 р., випуск 4

33

бутнього психолога, які формують фахівця
нового типу – психолога – професіонала,
готового до ефективного здійснення про-
фесійної діяльності, участі у практичній і
дослідницькій діяльності, у зв’язку із чим
актуалізується проблема формування про-
фесіоналізму психолога ще на етапі його
навчання у ВНЗ.
Оновлення змісту й форм фахової підго-

товки психологів стимулює потребу в роз-
робці науково обґрунтованої концепції фо-
рмування професіоналізму в майбутніх фа-
хівців з психології в умовах вищої школи.
Визначимося, перш за все, з терміноло-

гічним апаратом дослідження. По-перше,
професіоналізм – це високий ступінь ово-
лодіння певною професією, що характери-
зується майстерністю і високою компетент-
ністю. Досягнення працівником певного
рівня професіоналізму базується на здобут-
ті ним необхідного обсягу теоретичних
знань й оволодінні трудовими вміннями і
навичками в практичній діяльності. Вдос-
коналення у професійному аспекті припус-
кає проходження індивідом ряду етапів, що
включають різні форми спеціальної освіти,
зростання кваліфікації та спеціалізації.
Професіоналізм є якісною характеристи-

кою працівника, він властивий представни-
кам соціальної групи професіоналів. У соці-
ологічних дослідженнях професіоналізм
розглядається у зіставленні бюрократичної
ментальності й бюрократії як особливої сис-
теми управління. Професіоналізм досліджу-
ється у рамках таких спеціальних соціоло-
гічних теорій, як соціологія праці,
соціологія організацій, соціологія професій
тощо. 
В іншому значенні поняття “професіо-

налізм” використовується для позначення
слів і виразів, властивих представникам тієї
чи іншої професії, емоційно забарвлених і
через це часто перехідних з професійного
просторіччя у загальнолітературне вживан-
ня (в основному, в усну мову), де вони
стають розмовними еквівалентами термінів.
Наприклад, “на-гора” з мови шахтарів; “за-
драїти” з мови моряків; “розбір польотів”,
“від гвинта” з мови льотчиків.
Неоднозначність інтерпретації терміна,

його змістовної наповненості породжує без-
ліч термінологічних плутанин, а особливо
це посилюється, коли йдеться про визна-
чення поняття “професіоналізм психолога”
та “професіоналізм майбутнього психоло-
га”. Отже, ми дійшли розуміння необхіднос-
ті власного визначення концепту. Так, ми
згідно з позицією вчених, які розвивають
концептуальні засади педагогічної акмео-
логії (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Багаєва, З.Ф. Єса-
рєва, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.М. Мі-
тіна, В.В. Панчук, А.О. Реан та ін.), розумі-
ємо у нашому дослідження під професіона-
лізмом майбутнього психолога інтегративну
якість, сформовану в процесі навчання та
практичної діяльності студентів, яка харак-

теризується відповідним рівнем готовності
майбутніх психологів та їх здатності до
компетентного, усвідомленого й кваліфіко-
ваного виконання функціональних обов’яз-
ків, що виявляється у внутрішній стійкій
позитивній мотивації професійного розвит-
ку та саморозвитку, орієнтації на досягнен-
ня вершин професійної майстерності пси-
холога у професійній діяльності, що відпо-
відає рівню складності роботи, активному
допрофесійному самовизначенню та проду-
ктивній навчальній діяльності, спрямованій
на набуття практичного досвіду за фахом
“психологія”.
Провідною ідеєю концепції дослідження

є положення про те, що цілеспрямоване
формування професіоналізму майбутніх
психологів у ВНЗ сприятиме підвищенню
якості їхньої фахової підготовки, форму-
ванню в них активної та виваженої профе-
сійної й життєвої позиції, усебічному про-
фесійно особистісному саморозвитку. Кон-
цепція дослідження ґрунтується на осмис-
ленні професіоналізму як невід’ємної хара-
ктеристики майбутнього психолога.
Визначаючи провідну концептуальну

ідею, ми виходили з того, що на сучасному
етапі розвитку професійної освіти не забез-
печується належний рівень готовності май-
бутніх фахівців до виконання ними профе-
сійних та суспільних обов’язків під кутом
зору володіння ними високим рівнем про-
фесіоналізму.
Дослідження методологічно базується на

розумінні формування професіоналізму
майбутніх психологів як цілісного педагогі-
чного процесу, спрямованого на здобуття
ними знань про основи професіоналізму,
розвиток готовності до вирішення профе-
сійних завдань і виховання особистісних
якостей, значущих для набуття професіо-
налізму в умовах спеціально побудованого
навчального середовища ВНЗ, що відбува-
ється на таких концептуальних засадах:
– у центрі навчального процесу – особис-

тість студента, визначальним фактором
розвитку якої є формування професіо-
налізму в умовах ВНЗ;

– формувальний вплив на студентів –
майбутніх психологів відбувається з
урахуванням потенціального й актуаль-
ного рівнів сформованості їх професіо-
налізму;

– оцінювання не тільки формального ре-
зультату, а й зусиль, затрачених ви-
кладачами та студентами на формуван-
ня професіоналізму конкретного майбу-
тнього психолога;

– сформованість у свідомості викладачів
пріоритетності формування професіо-
налізму в майбутніх психологів під час
фахової підготовки.
Ця ідея втілюється у цілеспрямованій

внутрішньовузівській теоретико-методичній
підготовці викладачів і студентів до форму-
вання професіоналізму, створенні відповід-
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ного соціокультурного середовища, науко-
во-методичному забезпеченні процесу фо-
рмування й розвитку в майбутніх психоло-
гів професіоналізму та подальшій науково-
педагогічній підтримці процесу їх самовдо-
сконалення. Необхідною умовою свідомого
та цілеспрямованого формування професі-
оналізму є становлення й подальший не-
впинний продуктивно-творчий розвиток
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, співпраці та
співтворчості викладачів і студентів – май-
бутніх психологів.
Процес формування професіоналізму

майбутніх фахівців з психології ґрунтується
на таких педагогічних принципах: діалогі-
зації навчального процесу, інтелектуальної
взаємодії та співтворчості, активності у
професійному спілкуванні тощо. Така підго-
товка має будуватися на усвідомленні ви-
кладачами як першочергового завдання
системи освіти – підготовки справжнього
професіонала – психолога, фахівця, який
свідомо прагне вершин майстерності.
Забезпечення викладання майбутнім

психологам фахово орієнтованих дисциплін
у поєднанні з виявленням сприятливих
умов для засвоєння ними знань, вмінь і
компетенцій, на яких ґрунтується професі-
оналізм психолога; створенні у вищій школі
такого рефлексивного середовища, яке б
сприяло усвідомленню педагогами необхід-
ності формування професіоналізму майбут-
ніх психологів, що забезпечується спеціа-
льно-побудованим процесом навчання у
вищій школі й втілюється у відповідні моти-
ви професійної діяльності педагогів та сти-
мулюванні розвитку і прояву в студентів –
майбутніх психологів особистісних якостей,
котрі сприяють оволодінню ними основними
компонентами професіоналізму під час фа-
хової підготовки, побудови такого педагогі-
чного процесу у вищій школі, у якому про-
фесіоналізм вважається головною цінністю і
результатом підготовки майбутніх психоло-
гів та здійснюється з метою високої підго-
товленості студентів до виконання склад-
них видів діяльності, професійної мобільно-
сті, систематичному зростанні виробничої
кваліфікації та творчої активності.
У такому середовищі, на відміну від за-

гальноприйнятої системи роботи, врахову-
ється актуальний рівень професіоналізму
майбутніх психологів, їх особистісний поте-
нціал професійного розвитку та саморозви-
тку, готовність до майбутньої професійної
діяльності.
Концепція передбачає не тільки обґрун-

тування теоретичних положень, а й прак-
тичну реалізацію засобів формування про-
фесіоналізму в майбутніх психологів під час
фахової підготовки. Обґрунтовані концеп-
туальні положення можуть бути реалізовані
тільки за умови інноваційних змін у системі
навчально-виховної роботи, що склалась у
сучасних ВНЗ, де здійснюється підготовка
майбутніх психологів.

Реалізація концептуальної ідеї забезпе-
чується:
– методологічними засадами, до яких на-

лежать системний (формування профе-
сіоналізму майбутніх психологів на ос-
нові науково-методичної системи),
культурологічний, гуманістичний, осо-
бистісно зорієнтований підходи;

– теоретичними засадами – системою по-
нять і дефініцій, необхідних для науко-
вого осмислення сутності феномену
“професіоналізму майбутнього психоло-
га”, мети й завдань процесу формуван-
ня професіоналізму студентів – майбут-
ніх психологів в умовах спеціально по-
будованого навчально-виховного про-
цесу у вищій школі як інтегративного
явища, системи професійно-етичних
норм, знань, умінь і цінностей, які реа-
лізуються у процесі набуття професій-
них знань, умінь, навичок і компетенцій
фахівця – майбутнього психолога;

– технологією, яка втілюється через спе-
ціально організований цілісний процес
формування професіоналізму, що пе-
редбачає доповнення традиційних форм
підготовки фахівців – майбутніх психо-
логів комплексом сучасних засобів та
умов формування професіоналізму.
Головна ідея й основні положення кон-

цепції відображені в загальній гіпотезі до-
слідження, яка полягає в тому, що форму-
вання професіоналізму має стати не-
від’ємною складовою професійної освіти
майбутніх психологів і відбуватись у проце-
сі реалізації науково обґрунтованої концеп-
туальної моделі формування професіоналі-
зму майбутніх фахівців – психологів в умо-
вах спеціально організованого навчально-
виховного середовища у вищій школі.
Загальну гіпотезу дослідження конкре-

тизовано в таких часткових гіпотезах:
1. У вищому навчальному закладі має

бути створено таке рефлексивне середо-
вище, яке б сприяло усвідомленню педаго-
гами необхідності формування професіона-
лізму в майбутніх психологів, що забезпе-
чується спеціально побудованим процесом
навчання у вищій школі й втілюється у від-
повідні мотиви професійної діяльності педа-
гогів.

2. У ході спеціально організованого на-
вчального процесу ВНЗ має відбуватися
розвиток та прояв у майбутніх психологів
особистісних якостей, які сприяють оволо-
дінню ними основними компонентами про-
фесіоналізму, стимулювання в них праг-
нення до розвинення, підвищення та реалі-
зації своїх професійних здібностей завдяки
внутрішнім сутнісним і моральним установ-
кам.

3. Педагогічний процес у вищій школі
набуває ефективності, якщо побудований
так, що в ньому професіоналізм вважається
головною цінністю і результатом підготовки
майбутніх психологів, при цьому викладач
слідує не за програмою, а за студентом,
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його внутрішнім станом та готовністю до
набуття професіоналізму, сам постійно пе-
ребуває у процесі професійного самовдос-
коналення, створює умови для повного са-
мотворення внутрішніх сил і здатностей
майбутніх психологів шляхом розкріпачен-
ня їх думок, а отже діяльність педагога ор-
ганічно поєднується з діяльністю студентів
у єдиний активний процес фахової підгото-
вки, у якому панує свобода визначення те-
мпів навчання, рівня творчої діяльності, що
робить педагогічний процес практично не-
видимим для студентів.

4. Фахова підготовка майбутніх спеціалі-
стів – психологів має відбуватись в умовах
налагодження духовної взаємодії виклада-
чів і студентів, що сприятиме створенню
доброзичливого психологічного клімату й
атмосфери інтелектуальної співтворчості,
покращенню якості професійної підготовки
студентів як майбутніх фахівців з активною
професійною та життєвою позицією, що
забезпечується рівноправними партнерсь-
кими толерантними навчальними відноси-
нами, суб’єкт-суб’єктною взаємодією, твор-
чою активністю всіх його учасників. Як
вказує Т.І. Сущенко, тількі у творчій реф-
лексивній взаємодії духовного взаємозба-
гачення викладачів і студентів відбувається
формування професіналізму в майбутніх
психологів [1].
Збагачення змісту фахової підготовки

майбутніх психологів відбувається завдяки
впровадженню таких педагогічних умов
формування професіоналізму в майбутніх
психологів у процесі фахової підготовки у
ВНЗ.

1. Підготовка викладачів ВНЗ до форму-
вання професіоналізму майбутніх психоло-
гів (форми роботи: вивчення перспективно-
го досвіду, круглі столи, науково-методичні
та науково-практичні семінари, методичні
об’єднання викладачів, захист програм
професійного саморозвитку).

2. Інтерактивність, системність, особис-
тісна зорієнтованість, рефлексивна та ак-
меологічна спрямованість навчання майбу-
тніх психологів.

3. Духовна й інтелектуальна взаємодія
викладачів і майбутніх психологів у навча-
льно-виховному процесі (на позиціях сано-
генного підходу). Професійна спрямова-
ність кожної навчальної дисципліни на ос-
нові зв’язку фахово орієнтованих дисциплін
та дисциплін інших циклів.

4. Формування ціннісного ставлення до
професійного саморозвитку майбутніх пси-
хологів шляхом формування мотивації про-
фесійного розвитку, саморозвитку та вдос-
коналення засобами тренінгу на засадах
аксіологічного підходу, усвідомлення май-
бутніми психологами доцільності форму-
вання у них професіоналізму. Основним
інструментом формування на цьому етапі
вважаємо мотиваційний тренінг [2].

5. Науково-педагогічна підтримка само-
стійної роботи студентів з підвищення рівня

їх професіоналізму в контексті Болонського
процесу, зокрема, завдяки спеціально ор-
ганізованій науково-дослідній роботі. Сти-
мулювання самостійної науково-дослідної
роботи студентів.

6. Створення умов формування профе-
сійної (психологічної) готовності майбутніх
психологів під час проходження практик
квазіпрофесійної спрямованості. Створення
рефлексивного середовища. Моделювання
у навчальному процесі функцій майбутньої
професійної діяльності.

7. Удосконалення теоретико-дидактичної
складової фахової підготовки майбутніх
психологів. Теоретичне обґрунтування змі-
сту й побудови курсу “Професіоналізм май-
бутнього психолога”. Оновлення змісту те-
оретичної підготовки студентів до особисті-
сного осмислення професіоналізму. Теоре-
тичне обґрунтування змісту й побудови ку-
рсу “Професіоналізм (майбутнього) психо-
лога”, “Основи професійної аксіології”, “Ос-
нови професіоналізму психолога” стимулю-
ють формування соціальної зрілості та про-
фесійного образу мислення у майбутніх
фахівців з психології.

8. Створення сприятливого соціально-
психологічного клімату для професійного
розвитку, саморозвитку й самовираження
майбутніх психологів. Оновлення практич-
ної підготовки, зокрема завдяки тренінгам,
спрямованим на формування професіоналі-
зму в майбутніх психологів. Педагогічний
процес у такому випадку покликаний спри-
яти повноцінній професійній самореалізації
студентів.
Звісно, що реалізація зазначених умов

потребує досконалого інструменту. Отже,
розглянемо методи (засоби) формування
(організаційні форми) професіоналізму
майбутніх фахівців з психології у вищій
школі. По-перше, це тренінгові форми ро-
боти, зокрема, авторський тренінг “Моя
майбутня професія”, “Шлях до професіона-
лізму”; кейс-методи; метод модерації; ме-
тод портфоліо; творчі групи; по-друге, це
спілкування з практикуючими психологами-
професіоналами, ведення щоденнику “кар-
та професійного розвитку та саморозвит-
ку”, рольові та ділові ігри; розробка й ап-
робація спецкурсів; розв’язання творчих
завдань, написання есе; по-третє, це поза-
аудиторні засоби формування, самостійна
робота; розв’язання ситуаційних психологі-
чних завдань, що мають акмеологічний
вплив; науково-дослідницька робота (на-
писання тез, статті на конференцію, виступ
на науковій конференції); моделювання
ситуацій професійного спілкування; метод
маєвтики; постійно діюча психолого-педа-
гогічна лабораторія “Школа молодого пси-
холога”, “психологічна майстерня”; по-
четверте, методи навчання як вид інтенси-
вного, спеціально організованого навчання,
спрямовані на розвиток навчально-пізна-
вальної активності студентів протягом усьо-
го періоду навчання у ВНЗ; розробка на-
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вчально-методичного забезпечення; систе-
ма наставництва і супервізії; діалогічний
характер спілкування; моделювання ситуа-
цій професійної діяльності; заходи психоло-
гічної просвіти; індивідуальне психологічне
консультування; аттенційоване професійне
навчання, спрямоване на усвідомлення
значення конкретних дисциплін для фор-
мування професіоналізму в майбутніх пси-
хологів; включення до змісту дисциплін
окремих модулів; акмеологічний самомоні-
торинг.
Упровадження зазначених вище форм

потребує чітко обґрунтованих наукових
підходів формування професіоналізму май-
бутніх психологів у ВНЗ, отже охарактери-
зуємо базові з них:

1. Гуманістичний підхід – уможливлює
відображення у дослідженні людиноцентри-
стської тенденції в розвитку сучасного ци-
вілізованого світу, визнання самоцінності
особистості кожного учасника педагогічно-
го процесу, у тому числі, майбутнього пси-
холога.

2. Акмеологічний підхід – дає змогу об-
ґрунтувати закономірності формування про-
фесіоналізму майбутніх психологів.

3. Системний підхід – дає можливість
вивчати формування професіоналізму май-
бутніх психологів із позицій цілісності та
взаємозумовленості його структурних скла-
дових.

4. Компетентнісний підхід – є підґрунтям
для виокремлення компетенцій, які утворю-
ють професіоналізм діяльності психолога.

5. Діяльнісний підхід – це вимога вивча-
ти психічну діяльність у складі вищої,
предметної (у логічному розумінні) діяльно-
сті суб’єкта; вивчати її за роллю в цій зов-
нішній діяльності, яка визначає саму необ-
хідність психіки, її конкретний зміст, її по-
будову; розглядати психічну діяльність не
як невиразний процес, а як діяльність
суб’єкта в контексті психічного відобра-
ження проблемної ситуації, як підкреслює
П.Я. Гальперін.

6. Особистісно орієнтований підхід –
розглядає механізми особистісного існуван-
ня майбутнього психолога – рефлексію,
вибірковість, відповідальність, автономність
тощо – як самоціль освіти, досягненню якої
в кінцевому результаті підпорядковані його
змістові та процесуальні компоненти, при
цьому ефективність формування професіо-
налізму зростає завдяки тому, що цей зміст,
набуваючи якісно нову особистісну суть,
виступає як зміст і середовище становлен-
ня особистісного й допрофесійного досвіду
майбутнього психолога.

7. Аксіологічний підхід – дає змогу
розглядати процес формування професіо-
налізму майбутніх психологів з боку цінніс-
ної сфери особистості та проблеми цінніс-

ного ставлення; такий підхід передбачає
перенесення акцентів з викладання студен-
там конкретної системи знань, чому приді-
лялося першочергова увага педагогів у
традиційній організації педагогічного про-
цесу у ВНЗ, на озброєння молодих людей
певними ціннісними домінантами, що мають
забезпечити соціальну й професійно зна-
чущу спрямованість їхньої життєвої актив-
ності.
Необхідно відзначити такі підходи, як

гендерний, професіогенетичний, коеволю-
ційний, планетарний, людиноцентриський,
саногенний, синергетичний, інтегративний
(комплексний), індивідуалізація та дифере-
нціація навчання, цілісний і полісуб’єктний
(діалоговий).
Таким чином, формування свідомого

ставлення майбутніх психологів до власної
професії й усвідомлення необхідності фор-
мування у них професіналізму, перебудова
перш за все навчально-виховного процесу,
а образу мислення викладачів та майбутніх
психологів за рахунок становлення мора-
льно-духовного “Я” є важливим фактором і
ядром концепції формування професіоналі-
зму майбутніх психологів у ВНЗ. Студент
при цьому розглядається як рівноправний
активний учасник процесу формування
професіналізму, який здатний розвивати в
себе потенціал професійного саморозвитку
(власне бажання до професійного вдоско-
налення та самовдосконалення).

IV. Висновки
Отже, у формуванні мотивації студентів-

психологів до професійного розвитку та
саморозвитку, забезпеченні усвідомлення
викладачами необхідності формування про-
фесіоналізму в майбутніх психологів під час
фахової підготовки, ствердженні цінності
професіоналізму майбутнього фахівця,
створенні ситуацій прояву студентами ус-
пішного виконання елементів майбутньої
професійної діяльності полягає сутність
нашої концепції формування професіоналі-
зму майбутніх психологів у ВНЗ.
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Черепехина О.А. Авторский взгляд на формирование профессионализма будущих
психологов в высшей школе
В статье дается авторское видение концепции формирования профессионализма будущих

психологов в вузе. Обосновывается необходимость целенаправленной работы, ориентирован-
ной на создание стимулирующей учебной среды профессиональной подготовки, главной цен-
ностью и результатом которой является сформированный профессионализм у психологов.
Ключевые слова: профессионализм, психолог, формирование профессионализма, про-

фессиональная подготовка психологов в вузе.

Cherepehina O. Author's view on the formation of professional psychologists in the
future high school

In the article author vision of conception of forming of professionalism of future psychologists is
given in Institute of higher. The necessity of purposeful work, oriented to creation of stimulant
educational environment of professional preparation is grounded, by a main value and the result of
which is formed at high level professionalism for psychologists.

Key words: рrofessionalism, psychologist, forming of professionalism, professional preparation
of psychologists in Institute of higher.




