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ЗМ1СТ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТ1В-ПСИХОЛОГ1В ПРО 
СПЕЦИФ1КУ МАЙБУТНЬО! ПРОФЕС1ЙНО! Д1ЯЛЬНОСТ1 

У статтг розглянуто та диференцгйовано поняття профестних уявленъ, охарактеризовано гх специфгку 
у студентгв-психологгв на початковому етапг професгйног подготовки. У процесл доелгдження використано 
методи вивчення наукових джерел та контент-аналгзу продуктов дгялъностг студентов (есе). 

Емпгричне доелгдження змгету уявленъ щодо специфики майбутньог професгйног дгяльностг евгдчитъ про гх 
обмеженгстъ та фрагментарнгсть у студентгв-психологгв. В гдеалгзованих уявленнях першокурсникгв психо-
лог мае винятковг здгбностг, а його професгйна дгялънгстъ обмежена сферою спглкування. У статтг визначено 
тенденций до ускладнення профестних уявленъ студентгв у процесг фахового навчання вгд побутових до на-
укових. Розглянуто зв'язок мгж реалгстичнгстю системи уявленъ студентгв г процесом гх професгйного само-
визнццення. 

Ключовг слова: професгя; професгйнг у явления; психолог. 

Вступ. Актуажзащя сусшльного запиту до 
професюналтзму психолопв зумовлюеться сутте-
вими трансформациями, я й вщбуваються в сучаснш 
УкраКш. Постае необхщшеть шновацшних зру-
шень в оевпньому середовшщ щодо тдготовки 
психолопв, зокрема у прикладному аспект!, тому що 
в останш роки з'явилися нов1 галуз1 застосування 
психолопчних практик, з якими украшсью психоло-
ги не стикалися в такому обсязг Означена ситуащя 
виникае не лише через перевантажешеть навчальних 
плашв теоретичними курсами, а й через недостатню 
сформовашсть у студент1в ирофесшного евггогляду, 
коли 1снуе неузгоджешеть М1ж уявленнями студенпв 
про професш психолога та реальними вимогами до 
1ХНЬ01 професшно! Д1ЯЛЬНОСТ1. 

Анал1з останн1х досд1джень та публшацш 
евщчить, що б1льш1сть науковщв, як1 займаються 
проблемами профес1йно1 подготовки фах1вц1в за-
галом та майбутн1х психолопв зокрема (I. Вачков, 

A. Деркач, Е. Зеер, О. Фонарьов, В. Шадржов), 
визначають найбыьш д1евою таку концепц1ю 
осв1ти, в процес1 я ко! взаемоддя суб'ект1в на-
вчання максимально ор1ентована на професлйни!! 
розвиток особистостч та снециф1ку майбутньоУ 
профес1Йно1 д1яльност1 (Зеер Э. Ф., 2007. с. 140). 
B. Шадршов наголошуе, що професшне навчан-
ня та осо6ист1сний розвиток сирияють форму-
ванню ПСИХ0Л0Г1ЧН01 системи Д1ЯЛЬНОСТ1, яка 
передбачае процес и когн1тивного освоения - фор-
мування уявлень про результат 1 динам!чну струк-
туру профестйно! д1яльност1 (Шадриков В. Д., 1996, 
с. 14). Професшш уявлення розглядаються як регу-
лятори профес1Йного самовизначення (К). Долинсь-
ка, С. Максименко, Н. Пов'якель, Н. Чепелева). 
На думку О. Донцова 1 Г. БелокриловоУ, систе-
ма професгйних уявлень психолопв складаьться з 
двох компонент1в: 1) суб'ективного - це сукушпсть 
уявлень про психолога як суб'екта професшно! 

© Сорок1па Олена, 2016 
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д^яльносп; 2) предметного - сукупшстъ у п -
лень про зм1ст д!яльност1 (об'ект. мгтт. засобн) 
(Донцов А. И., Белокрылова Г. М : гг-г : 

Водночас професшш у явления - в г л в ш и а 
система, що змшюеться у ирццвц ф ш н ю г о на-
вчання. Така перебудова штеногаио айбувасться 
у студентов першого курсу шд час переходу В1Д 
життевих (побутових) уявлень до тукового тлу-
мачення псих1чних явищ. Тому метою стагп е 
висвплення та анал1з результате емшричного 
дослщження зм1сту уявлень студенпв-психолопв 
про специф1ку 1ХНБ01 майбутньо! професшно! 
Д1ЯЛЬН0СТ1. 

Анализ та штерпретащя результате дослщжен-
ня уявлень студенпв-психологгв про майбут-
ню професно. У курс1 «Загально! психологи» 
пропонуеться написания есс на тему «Я крокую 
в професда», в якому студенти розмхрковують: 
як змшюються 1хН1 уявлення про ПСИХОЛОПЮ Ш Д 

час першого року навчання. як сприймаеться на-
вчальний матер1ал. яю перешкоди 1 сумшви 
зустр1чаються у процес1 навчання; що допомагае 1х 
подолати. Методом емшричного дослщжсння був 
обраний яюсний анал1з (контент-анал1з) продукт! в 
д1яльност1 (есе), з метою виявлення р1зних факпв 1 
тенденщй, вщображених у цих роботах. Шд час про-
ведения дослщження було проанал1зовано 186 роб1т. 

Отримаш даш засвщчили, що перин уяв-
лення про професгю, яю студенти мали до 
вступу в ушверситет, пов'язаш з ор1ентащею 
першокурсниюв на щеал1защю професп психо-
лога. Загалып помилков! судження стосувалися 
0С0биСТ0СТ1 психолога та ЗМ1СТУ ЙОГО Д1ЯЛЬНОСТ1: 
психолог не мае особистих проблем, бачить уах 
людей наскр1зь, волод1е суперзд1бностями, знае 
В1ДПОВ1Д1 на вс1 питания, головна призначен-
ня психолога - давати поради. До того ж, пев-
па юльюсть аб1тур1ент1в уважала, що вчитися 
буде легко. Щ даш зб1гаються з дослщженнями 
I. бгорово!, яка стверджуе, що м1фолопзащя 
психологи мае деюлька причин: по-перше, 
кнування парапсихолопчних напрямюв, яю ниш 
активно розвиваються та висв1тлюються у ЗМ1; по-
друге, розповсюдження не дуже яюспо! популярно! 
психолопчно! Л1тератури; по-трете, сплуташсть у 
свщомост! переачних людей професш психолога, 
псих1атра, соцюлога, педагога (Егорова И. А, 2010, 
с. 86). Але у проанал!зованих роботах таких помил-
кових тверджень не знайдено. Тому можна припу-
стити, що сучасш старшокласники вже об!зттап! про 
В1ДМ1ННОСТ1 цих професш. 

Вщомо, що уявлення як когштивно-афективш 
ПСИХ1ЧШ утворення мають не тшьки шформацшний, 
але й мотивацшний потеншал для подальшого 
професшного розвитку. Тому було проанал1зовано 
джерела, з яких аб!тур1енти черпають знания про 
психолопю, й опосередковано визначено мотиви, 
що спонукають до вибору професп психолога. 

Умовно можна видшити деюлька груп серед 
першокурсниюв. Перша - студенти, яю до почат-

ку навчання шчого не знали про психолопю; всту-
пали, керуючись порадами друз!в, уявляючи, що 
психолопя - це «не дуже складна профеая, та й 
наукою П не назвеш»; провщний мотив - легюсть 
навчання: «немае математики, формул». Пом1чено 
тенденцию до зменшення юлькосп таких студенпв 
серед першокурсниюв. За нашими спостережен-
нями, саме студенти з ше! групи через низъку 
мотиващю не витримують навчального навантажен-
ня та залишають виш. 

Друга група (найчисельнпна) - студенти мали 
певш уявлення про психолопю завдяки робот! 
шюльних психолопв: «сподобалося ставлен-
ня школьного психолога до св!ту та шших людей» 
(це евщчить про достатньо розгалужену систему 
шюльно! психолопчно! служби). Таю студенти ма-
ють яскраво виражеш сощальш цшносп, розвинут! 
комушкативш навички. Для них перший курс на-
вчання розкривае нов1 обр!! майбутньо! професп: 
«за допомогою психолог!'! я тяпаю саму себе», «ба-
гато принцишв 1 правил за якими живемо пояснюе 
психолопю», «з'явилося вщчуття очевидносп'того, 
що вщбуваеться в моему внутрппньому с в т » . За 
наявносп академ1чних умхнь вони успешно навча-
ються 1 залучаються до р1зних форм позааудиторно! 
роботи. 

До третьо! групи першокурсниюв (13 кожним 
роком вона збктыпуеться) - належать студен-
ти, яю уевщомлюють, ким хочуть стати. Частице 
це вщбуваеться в шдлпковому В1Ц1, а пот^м 
скеровуе старшокласника на активну п1дготовку 
до професп: «в]дтод1 я почала вчитися слуха-
ти людей, 1 чути !х, 1 сп1вчувати; мен1 це подоба-
лось». Так1 учн1 ц1леспрямовано знайомляться 13 
психолопчною л1тературою, пишуть дослщницью 
роботи у Мал1Й академ11 наук. Найцшшше, що ця 
Д1яльн1сть !х захоплюе 1 приносить задоволення, 
формуе стшкий 1птерес до профес!'!. Через сильну 
мотивац1ю 1, як правило, усп1шне навчання, так1 
студенти вже з молодших курс1в прагнуть займа-
тися науковою роботою, брати участь у студентсь-
ких конференц1ях, шукаю можливкть вщвщувати 
додатков! вузько ор1ентоваф трен1нги поза межа-
ми ушверситету тощо. Серед тпе! групи найбшын 
осв1чених студент1в, деяк1 мають>досв1д навчання у 
середн1х спец1альних навчальних закладах медично-
го або педагог!чного спрямування. Останшм часом 
до третьо! групи додалися студенти, яю до вступу в 
ушверситет познайомилися з д!яльшстю психоло-
га «зеередипи», тому що отримували кпал!ф1ковапу 
допомогу через особисткш проблеми, невротичн1 
порушення, труднощ! сощал1зацп. Ран1ше таких 
студенпв не спостер1галося. Паприклад, у цьому 
рощ студенткою стала Д1вчина, яка разом 13 психо-
логами-волонтерами надавала допомогу вимуше-
мим переселениям. 

За останн! роки простежуеться тенденщя поя-
ви ново! групи студенпв-першокурсниюв (близь-
ко 10%), яю св1домо вказують, що не плануютъ 
працювати за фахом психолога. Ате вони вважа-
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ють, що така остита сприятиме усшшнш реал1зацй 
в 1нших профеаях (журпалктика, режисура, 
пщприемництво). Переважно вони добре навчають-
ся, амбггш, мають високий р1вень штелектуального 
розвитку, до ВИВЧСННЯ ПСИХОЛОГИ ставляться 3 

щкавктю, але прагматично, виокремлюючи лише те, 
що «!м потр1бно». 1нод1 таю студенти в майбутньо-
му обиратоть фах психолога. 

Деяю дослщники стверджують, що лише на стар-
ших курсах у майбутшх психолопв формуеться 
справжня альтруистична мотиващя. Даш нашого до-
слщження свщчать, що саме прагнення допомагати 
шшим людям спонукае аб1тур1ент1в обирати про-
феспо психолога. Мотив самошзнаппя також с чип-
ником вибору психолопчно! осв1ти, а прагнення до 
використання набуэгих знань про себе в жигп про-
буджуеться у студентов шд час навчання: «почала 
проводити самоанал1з, до того школи про таке не за-
мислювалася», «найщкавше - вивчати себе», «на-
вчання ВЩКрИЛО НОВ1 СТОрОПИ МОЕ! ОСОбиСТОСН, ЯЮ 

сама не пом1чала, або не здогадувалася». Потреба в 
саморозвитку поступово стае бшьш усвщомленою, 
сприяе появ1 рефлскси: студенти активно анал1зу-
ЮТЬ власш почуття 1 ДОСВ1Д. Згодом С В 01 вщкриття 
починають використовувати у процеа навчання: 
«визпачила особливосп свое! пам'яп й почала це 
використовувати у пщготовщ до сесй», «з'явилася 
можливкть самовираження через навчання», «ро-
блю невелик! усшхи у самоконтроль, «в жигп вщ-
булися зм1ни на краще: позбувся шюдливих звичок, 
почав працювати над саморозвитком», «зрозумша, 
що одтга з головпих шлей - самореал1зашя». Вщ-
буваються зм1ни у св!тогляд1 зрушення: «у моему 
внутршньому СВ1Т1 негативний свногляд перебудо-
вуеться на позитивний, я пом1чаю все хорошо час-
пше, шж погане, як це було рашше. Це позитивно 
впливае на мое здоров'я». 
4 Важливим е те, що павпь на першому кури у 
студенпв починае вибудовуватися траектор1я про-
фесшного розвитку, активне формування специф1ч-
ного свпогляду. Цсй процес вщбуваеться у р1зних 
сферах життя, на перший погляд не пов'язаних 13 
профепею. Навпь додаткову роботу студенти оби-
рають, ор1ентуючись па фах психолога, шукають 
М0ЖЛИВ1СТЬ ВЩПраЦЮВЭТИ П е В Ш ПСИХОЛОПЧН1 ВМ1Н-

ня. Наприклад, робота у са11-центр1 дала змогу вдо-
сконалити студент комунжативш навички, а саме: 
налаштовуватися на сшврозмовника, мотивувати 
його до висловлювань, привчила бути витриманою 
та толерантного. Робота нянею привчила шшу сту-
дентку спостерйати за подружшми та дитячо-бать-
ювськими стосунками, амейними конфлжтами та 
знаходити шляхи !х виршсння. Робота репетито-
ром дозволила опаиувати методи впливу на Д1тей, 
навчила будувати дружш стосунки з молодшим по-
колшням 1 створювати атмосферу взаеморозумйшя. 
Нав1ть у робоп оф^щантки знадобилися психолопч-
ш навички спостереження та вмшня сшлкуватиСя 
з вщвщувачами. Важливий досвщ можна здобути, 
працюючи в дитячому табор!: спостереження за по-

чуттям першо! пщликово! закоханосп, емощйними 
сутичками та непорозумшпями; зпайденпя шлях1В 
розв'язання шдлпкових конфлжпв та суперечок. 
Таке прагнення студенпв застосовувати отримаш 
знания для пояснения псих1чних явищ повсякден-
ного життя сприятиме формуванню бьтьш виваже-
них й адекватних уявлень про майбутню професш. 
Над ал 1 це стане основою професшпо! рефлексй, бо 
наступним кроком буде анал1з особиспсних 1 харак-
теролопчних рис та !х сшввщнесення \з професшно 
важливими (Погорова Р. И., Шаймарданова Р. В., 
Доценко Е. Л., 2013, с. 12). 

Результати дослщження демонструють, що коре-
гувапня помилкових уявлень вщбуваеться достат-
ньо швидко пщ час першого року навчання. Цьому 
сприяють поеднання теоретично! та практично! 
складово! професшного навчання, спсшалып 
трешнги комушкацн та лщерства, оглядов! прак-
тики, залучення до волонтеров ко! д1яльносп тощо. 
Трансформашя щеашзованих уявлень вщбуваеться 
«безбол1сно» та засвщчуе свщоме прагнення стати 
висококвалхфшованим фах1вцем: «подивилася на 
психолопю без рожевих окуляр1в ( т е л я практи-
ки в штернап для дней з особливими потребами), 
вона сподобалася меш ще больше», «вщкрила свн 
науково! психологи, й вш припав меш до дуин». 

Висновки. Не зважаючи на поступове збьтьшен-
ня юлькосп аб1тур1енпв, яю обирають психолопю 
свщомо 1 знайомляться з и р о ф с а е ю заздалегщь, 
серед першокурсниюв переважае щеал13оване уяв-
лення про майбутню профеаю. Г1ояв1 таких уявлень 
сприяють м1фолопзоват стереотипи, як! 1снують у 
сусшльнш СВ1ДОМОСТ1. Б1ЛЬШ1СТЬ 13 них стосуеться 
особливих зд1бностей психолога та обмеження 
змюту його д1яльност1 сферою сшлкування. 

На перших етапах фахово! пщготовки система 
уявлень студент1в про майбутню професшну Д 1 я л ь -

1йсть траисформуеться: вщбуваеться переоркттташя 
уявлень з побутових на науков1. Щ зм1ни посилю-
ють мотиващю до навчання та сприяють професш-
ному самовизначенню студент1в. 

У процес1 профес1Йно1 пщготовки трансформа-
Ц1я уявлень про майбутню профес1Ю поеднуеться з 
активпим самоп13нанням. Реал1стичиа система уяв-
лень про майбутню профеаю сприяе бшьш виваже-
ному професшному самовизначенню. 

Простсжуеться тсндешпя до анал1зу в]дпо-
вщност1 власних особиспсних рис студента профе-
стйно важливим якостям психолога. Це прискорюе 
розвиток професшио!' самосв!домост1 й визначае н 
характеристики. 

Отримаш результати шдтверджують, що 
пщ час усього процесу професлйно! п1дготовки 
у майбутн1х психолог1в, зм!нюеться розумшня 
фахово! д1яльност1, формуеться 1 розвиваеться 
професшна рефлекс1я, яка е пеобхщпим компонен-
том ПСИХОЛОПЧНО! ОСВ1ТИ1 г розвитку особистост1 в 
щлому. Тому мета майбутшх Досл!джень полягае у 
створсшп ефективнд! тсхнолоп! поступового фор-
мування профссшно! рефлекс!!. 
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В статье рассмотрены и дифференцированно понятие профессиональных представлений, охарЯгкте-
ризованы их специфику студентов-психологов на начальном этапе профессиональной подготовки. Работа 
выполнена на основе метода изучения научных источников и контент-анализе продуктов деятельности 
студентов (эссе). 

Эмпирическое исследование содержания представлений студентов-психологов о специфике будущей про-
фессиональной деятельности свидетельствует об ограниченности и фрагментарность профессиональных 
представлений студентов. В идеализированных представлениях первокурсников психолог имеет исключи-
тельные способности, а его профессиональная деятельность ограничена сферой общения. Определены тен-
денцию к усложнению профессиональных представлений студентов в процессе профессионального обучения 
от бытовых до научных. Рассмотрена связь между реалистичностью системы представлений студентов и 
процессом их профессионального самоопределения. 
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Зогокта 01епа, РЬ.О. т РзусЬоЬ^у, Аззоаа^е Рго&ззог о<ЧЬе §епега1, йеуеЬртепЫ апс! ес1иса1:юпа1 рзусЬо1-
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Тке агИс1е ЛезспЪез (ке сопсер(. о/ (ке рго/еззюпа! Шеаз, (кегг зресл/гсз атощ а(ис1епк-рзуско!о$гзТз оп (кегпг-
(ла1 зГа$е о/ (кегг рго/еззгопа1 (гахтщ. Тке гсогк гз рег/огтеЛ Ьазес! оп (ке те(ко(1 о/ (ке зсгепй/гс з(ис1у о/ зоигсез 
апА соп(еп(. апа1узи> о/(ке з(ис!еп(ч'ргоДисХз (еззау). 

Рго/еззгопа1 гергезеп(айоп з(.гис(иге каз (тго сотропепТз: (ке м1еа аЬои(. а рзуско1о$т(, аз а зиЬ]ес( о/ ас.(т(у 
апс1 (ке Ыеа о/(ке ас(пп(у соп(еп(. ЕтртсаI гезеагскез зкотА ИтйеА апс! /га§теп(е(1 гергезепШлоп о/ з(иг1еп(.з-
рзуско1о§гз(з ге&агсИщ /и(.иге рго/еззюпа! ас(лхп(у. 1п (ке гйеаНгес!, зиг/асе гергезепШгопз о/ (ке /гЫ-уеаг 
з(и(1еп(ч-рзуско1о§гз(з (ке рзуско1о§гз( каз по регзопаI ргоЫетз. Не/зке каз ипщие аЫНйез (о зее а11 (ке реор1е 
(кгоиф апА кгз/кег рго/еззгопа! ас(гт(.у гз Итг(еЯ (о (ке соттипгсМгоп зркеге. Тке та]ограг(. о/ (ке зЫскеЛ гз 
соп/гЯеп( (ка(. г( тп\1 Ъе еазу (о з(.иЛу с1ие (о (ке 1аск о/ та(кета(лса1 сИзслрИпез. Зиск згиАеп(з' оргпгопз ге/1ес(. 
ту(ко1о§ггес! з(егео(урез ткгск аге погг гп (ке риЫгс. сопзсгоизпезз. 

1п (ке еаЯу з(а$ез о/ (гагтп§ (ке зуз(ет о/з(ис!еп(з'рго/еззгопа1 Ыеаз аЬои(. (ке /и(иге рго/еззюпа! ас(ххч(у 
Ъесотез тоге сотр1гса(еА: опе сап зее а зкг/( /гот Аотезйс (о зсгеп(г/гс гйеаз. Тке тепйопеА скап&ез капе (ке 
гп/огтпа(лоп апг! то(лх>а(.юп ро(.еп(ла! /ог /иНкег с1еие1ортеп(., (кеу ассе!ега(е (ке с!ех>е1ортеп( о/ рго/еззгопа! 
ге/1ес.(лоп хе'кгск гз а песеззагу сотропеп( о/ рго/еззюпа! еАисайоп апЛ с1ет>е1ортеп( о/ (ке хско1е регзоп. Ш(к 
(ке с1еерепгщ% о/ (Не ргосезз о/ зе!/-Агзсох>егу (ке апа1узгз гехеа1з а (епЛепсу (о таТск (ке з(ийеп('з регзопаI Тгаг(з 
тп(к (ке рзуско1офз('з рго/еззгопаИу гтротГапГ диаШгез. Моте геакзйс зуз(ет о/ Ыеаз акои( (ке /и(иге рго/еззюп 
/асШ(.а(ез рго/еззюпа1 зе1/-ехргеззгоп. Ткеге/оге, н е сап зее (ке ригрозе о/ /иг(кег зГиНгез гп (ке сгеаЫоп о/ 
е//ес(г7>е (ескпо1о§у (о §гайиаИу /опп рго/еззгопа! ге/1есйоп. 

Кеу иоЫз: рго/еззюп; рго/еззгопа! гергезетКайопз; рзуско1о§иг 
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