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Øåâöîâà Î.Ì., ê. ïñèõîë. í., 
äîöåíò êàôåäðè çàãàëüíî¿, â³êîâî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿

Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà

-

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ó êîíòåêñò³ 
åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿìè ñîö³îíîì³÷íèõ ïðî-
ôåñ³é ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñóñï³ëüíî¿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ âñå ãîñòð³øå âèìàãàºòüñÿ 
â³ä ôàõ³âöÿ íàÿâí³ñòü âèñîêîãî ð³âíÿ éîãî 
âëàñíîãî ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíîãî ðîç-
âèòêó. Òàê³ âèñîê³ âèìîãè ñóñï³ëüñòâà äî 
ð³âíÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ôàõ³âö³â ñîö³î-
íîì³÷íî¿ ñôåðè ö³ëêîâèòî âèïðàâäàí³, àäæå 
â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, çäåá³ëüøîãî, îñíîâíèì 
ïðîôåñ³éíèì «³íñòðóìåíòîì» âèñòóïàº 
âëàñíå îñîáèñò³ñòü ïðîôåñ³îíàëà. Ðàçîì 
ç òèì, âèñîê³ äîñÿãíåííÿ îñîáèñò³ñíîãî 
ðîçâèòêó ôàõ³âö³â ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè ïðè 
îäíàêîâèõ ïîçèö³ÿõ ïðîôåñ³éíèõ çäîáóòê³â 
ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ çàòðåáóâàíîñò³ íà 
ðèíêó ñîö³îíîì³÷íèõ ïîñëóã ³ øèðîê³é êîí-
êóðåíòîçäàòíîñò³ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Çà-
ãàëüíîâ³äîìî, ùî îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíå 
çðîñòàííÿ òðèâàº óïðîäîâæ óñüîãî ïðîôå-
ñ³îãåíåçó ôàõ³âöÿ, ïðîòå âèð³øàëüíèì äëÿ 
íàáóòòÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî-îñîáè-
ñò³ñíîãî ðîçâèòêó ïîñòàº åòàï ïðîôåñ³éíî¿ 

ï³äãîòîâêè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ³íòåíñèâíî ðîçâè-
âàþòüñÿ ñóá’ºêòí³ñòü îñîáèñòîñò³ òà ïðî-
ôåñ³îíàë³çì ä³ÿëüíîñò³, ùî â ïåðñïåêòèâ³ 
ñïðè÷èíþº ïðîôåñ³éíó çð³ë³ñòü îñîáèñòî-
ñò³ ôàõ³âöÿ. Ñóá’ºêòí³ñòü îñîáèñòîñò³ ôà-
õ³âö³â ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè ÿê ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâà, îñîáëèâà ³íòåãðàòèâíà ÿê³ñòü, ùî 
âèÿâëÿºòüñÿ ó ñïðîìîæíîñò³ îñîáèñòîñò³ 
ÿê ñóá’ºêòà ðîçâèâàòè, âïîðÿäæóâàòè, îö³-
íþâàòè, êîíòðîëþâàòè, êîðåãóâàòè âëàñíó 
äîâ³ëüíó àêòèâí³ñòü, íàáóâàºòüñÿ ïåðåâàæ-
íî ÷åðåç àóòîïñèõîëîã³÷íó êîìïåòåíòí³ñòü, 
ÿêà, â³äïîâ³äíî, ñòàº çàñàäíè÷èì ôàêòîðîì 
çàäëÿ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó 
³ äîñÿãíåííÿ âèñîêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ó ïðî-
ôåñ³ÿõ ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Â³äòàê, 
ïîçèòèâíîìó ðîçâèòêîâ³ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ìîæóòü 
ñïðèÿòè ö³ëåñïðÿìîâàí³ ñèñòåìàòè÷í³ çà-
õîäè àêìåîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ â ìåæàõ 
åòàïó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (íàâ÷àííÿ). 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ó ïðîôåñ³ÿõ ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè îñî-
áëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ñèñòåìà ïñè-
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õîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ÿêà çàáåçïå÷óº 
åôåêòèâíó ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíó âçàºìîä³þ, 
ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü òåîðåòè÷íèõ 
³ ïðèêëàäíèõ çíàíü ïðî ëþäèíó ÿê ³íäèâ³-
äà, ñóá’ºêòà, îñîáèñò³ñòü ³ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, 
âêëþ÷åíèõ ó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Ñå-
ðåä ï³äñèñòåì ïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ âèð³çíÿþòü: ñîö³àëüíî-ïåðöåïòèâíó; 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó; êîìóí³êàòèâíó; 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó; ðåôëåêñèâíó; êîã-
í³òèâíó; àêìåîëîã³÷íó ï³äñèñòåìè, ïðîòå 
âèíÿòêîâî âàãîìîþ ââàæàºòüñÿ àóòîïñèõî-
ëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü (À. Äåðêà÷, Â. Òî-
ëî÷åê, Ò. Ùåðáàêîâà) [2; 9; 14]. Ðîäîâîþ 
äåô³í³ö³ºþ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ º ïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü. Òàê, 
ïðè äèôåðåíö³àö³¿ âèä³â ïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ïîðÿä ç àóòîïñèõîëîã³÷-
íîþ êîìïåòåíòí³ñòþ â÷åíèìè Í. Êóçüì³íîþ 
³ Ò. ßöåíêî âèîêðåìëåíî ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íó òà äèôåðåíö³éíî-ïñèõîëîã³÷íó  
[4; 15]; Í. Äåì³äîâîþ – ñîö³àëüíî-ïåð-
öåïòèâíó, êîìóí³êàòèâíó, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîã³÷íó; Ë. Ëàçàðåíêî òà Ò. Ùåðáàêî-
âîþ – êîãí³òèâíó, ñîö³àëüíó, êîìóí³êàòèâíó 
êîìïåòåíòíîñò³ [5; 14]. Òàêèì ÷èíîì, àó-
òîïñèõîëîã³÷íó êîìïåòåòí³ñòü ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè ÿê ì³æïðîôåñ³éíèé âèä êîìïå-
òåíòíîñò³, äî âèâ÷åííÿ ÿêî¿ ó ñüîãîäåíí³ 
ï³äâèùóºòüñÿ ³íòåðåñ â÷åíèõ, ùî ïîâ’ÿçàíî 
ç âèçíàííÿì ïðîâ³äíî¿ ðîë³ ïñèõîëîã³÷íèõ 
ÿêîñòåé â ñòðóêòóð³ êîìïåòåíòíîñò³. 

Ó ìåæàõ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó àêìåîëîã³¿ 
àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ïåðåä-
áà÷àº óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ âëàñíèõ 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ 
ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê òðåáà ä³ÿòè íà îñíîâ³ 
çíàííÿ ïðî ñàìîãî ñåáå â ð³çíèõ æèòòº-
âèõ ñèòóàö³ÿõ, çîêðåìà ó êîíòåêñò³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (À. Äåðêà÷, Ë. Ñòåïíîâà)  
[2; 8]. Â îñíîâ³ ö³º¿ êîìïåòåíö³¿ çíàõîäÿòü-
ñÿ: óì³ííÿ îñîáèñòîñò³ ðîçâèâàòè ³ çàñòî-
ñîâóâàòè âëàñí³ ïñèõ³÷í³ ðåñóðñè; ñòâîðþ-
âàòè ñïðèÿòëèâó äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèòóàö³þ 
øëÿõîì çì³íè ñâîãî âíóòð³øíüîãî ñòàíó; 
ñïðîìîæí³ñòü íàáóâàòè, çàêð³ïëþâàòè, 
êîíòðîëþâàòè, êîðåãóâàòè çíàííÿ, âì³ííÿ, 
íàâè÷êè ùîäî ðîçâèòêó ñàìîï³çíàííÿ, ñà-
ìîðîçóì³ííÿ, ñàìîîö³íþâàííÿ, ñàìîðåãó-
ëÿö³¿, ñàìîçä³éñíåííÿ, ñàìîåôåêòèâíîñò³ 
òîùî; ãíó÷êî ïåðåáóäîâóâàòè âíóòð³øí³é 
îñîáèñò³ñíèé ïðîñò³ð ïðè âèíèêíåíí³ íå-
ïåðåäáà÷åíèõ çîâí³øí³õ îáñòàâèí, ñòâî-
ðþâàòè âîëüîâó óñòàíîâêó íà äîñÿãíåííÿ 
çíà÷óùèõ ðåçóëüòàò³â â îñîáèñò³ñíî-ïðî-
ôåñ³éíîìó ðîçâèòêîâ³ [12, ñ. 189]. Îòæå 
çì³ñò ïîíÿòòÿ «àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïå-
òåíòí³ñòü» íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ é àêìåîëîã³÷íî¿ íàóêè ïåðåâàæíî 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàäíå ïñèõîëîã³÷íå 
óòâîðåííÿ ç³ ñâîºð³äíèì áàãàòîêîìïî-

íåíòíèì ñêëàäîì â çàëåæíîñò³ â³ä ñïåöè-
ô³êè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é îñîáèñò³ñíî¿ 
óí³êàëüíîñò³ ôàõ³âöÿ (À. Äåðêà÷, Í. Êóçüì³-
íà, Ë. Ëàçàðåíêî, Ò. Ùåðáàêîâà, Ò. ßöåíêî 
é ³í.) [2; 4; 5; 14; 15]. Âîäíî÷àñ ïðîáëåìà-
òèêà ä³ºâèõ ïñèõîëîãî-àêìåîëîã³÷íèõ òåõ-
íîëîã³é ñïðèÿííÿ ïîçèòèâíîìó ðîçâèòêîâ³ 
àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóò-
í³õ ïðîôåñ³îíàë³â çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâà-
ãîþ øèðîêîãî êîëà â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ 
º ðîçêðèòòÿ ïñèõîëîã³÷íîãî çì³ñòó àóòîïñè-
õîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê ³íòåãðàòèâ-
íîãî óòâîðåííÿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ôàõ³âöÿ ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè òà âèñâ³òëåí-
íÿ ìîæëèâîñòåé àêìåîëîã³÷íèõ òåõíîëîã³é 
ó ñïðèÿíí³ ¿¿ ïîçèòèâíîìó ðîçâèòêîâ³.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü 
ôàõ³âöÿ ÿê ñêëàäíå ³íòåãðàòèâíå ïñèõîëî-
ã³÷íå óòâîðåííÿ ìàº ñâîºð³äíèé çì³ñò, ïåâ-
íó ñòðóêòóðíó áóäîâó òà ìåõàí³çìè ôîðìó-
âàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ. Ïðè öüîìó ÿê³ñíà 
âèðàçí³ñòü ñêëàäíèê³â àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåâàæíî 
ñïåöèô³êîþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³í-
äèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáèñòî-
ñò³ ôàõ³âöÿ, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä 
åòàïó ïðîôåñ³îãåíåçó, íà ÿêîìó ïåðåáóâàº 
îñîáèñò³ñòü, â³ä óñï³øíîñò³ ïðîõîäæåííÿ 
ïîïåðåäí³õ åòàï³â ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, 
â³ä ñèñòåìè çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ îñîáè-
ñò³ñíèõ äåòåðì³íàíò, â³ä ðåñóðñíèõ ìîæëè-
âîñòåé îñîáèñòîñò³ òîùî. 

Àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ÿê íàä-
ñêëàäíå ñèñòåìíå îñîáèñò³ñíå óòâîðåí-
íÿ âèçíà÷àºòüñÿ â÷åíèìè íå îäíàêîâî. Öÿ 
ð³çíèö³ ó ïîãëÿäàõ ïîëÿãàº ó çàëåæíîñò³ 
â³ä ïñèõîëîã³÷íîãî àñïåêòó ðîçãëÿäó, íàó-
êîâîãî ï³äõîäó, âèîêðåìëåííÿ òîãî ÷è ³í-
øîãî ïð³îðèòåòíîãî êîìïîíåíòó â ¿¿ áóäîâ³ 
òîùî. Òàê, â÷åí³ Í. Êóçüìèíà, Â. Âàêóëåí-
êî, Â. Ñàâåëüºâà, Ò. Øèìàíñüêà âèçíà÷à-
þòü öå ïîíÿòòÿ ÿê ãîòîâí³ñòü ³ çäàòí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ äî ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ïñèõ³÷íî¿ 
ðîáîòè íàä çì³íîþ ñâî¿õ  âëàñòèâîñòåé, ¿¿ 
ïîâåä³íêè, ä³ÿëüíîñò³ ³ â³äíîñèí ó íàïðÿì³ 
ïðîãðåñèâíîãî îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíîãî 
ðîçâèòêó [1; 4; 10]. À.Äåðêà÷, Å.Ñåëåçíåâà 
ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè àóòîïñèõîëîã³÷íó 
êîìïåòåíö³þ ÿê ñóêóïí³ñòü é ³ºðàðõ³þ îñî-
áèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé, ùî çàáåçïå÷óþòü 
ð³âåíü ³ ÿê³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñà-
ìîðåãóëÿö³¿ ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ [2; 7]. Íàòîì³ñòü Ë. Ñòåïíîâà ââàæàº öþ 
êàòåãîð³þ àêìåîëîã³¿ âèçíà÷àëüíîþ ïñèõî-
ëîã³÷íîþ óìîâîþ àêòèâ³çàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî 
ïîòåíö³àëó ëþäèíè; ñèñòåìîþ óì³íü ³ íà-
âè÷îê, ùî ïðèçâîäÿòü äî ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîðåãóëÿö³¿ ³ ñàìîðåà-
ë³çàö³¿; âíóòð³øí³ì ðåçåðâîì ñàìîðîçâèòêó 
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òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ; çäàòí³ñòþ îñîáè-
ñòîñò³ ðîçâèâàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè âëàñí³ 
ïñèõ³÷í³ ðåñóðñè, ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâó 
äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèòóàö³þ øëÿõîì çì³íè ñâî-
ãî âíóòð³øíüîãî ñòàíó, ïåðåëàøòîâóâàòèñÿ 
â³äïîâ³äíî äî íåïåðåäáà÷åíèõ îáñòàâèí, 
ñòâîðþâàòè âîëüîâó óñòàíîâêó íà äîñÿãíåí-
íÿ çíà÷óùèõ ðåçóëüòàò³â [8, ñ. 27]. Â ñâîþ 
÷åðãó Ë. Ëàçàðåíêî ââàæàº àóòîïñèõîëîã³÷-
íó êîìïåòåíö³þ óì³ííÿì óñâ³äîìëþâàòè ð³-
âåíü âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñâî¿õ çä³áíîñòåé; 
çíàííÿì ñïîñîá³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâäî-
ñêîíàëåííÿ; ñïðîìîæí³ñòþ áà÷èòè ïðè÷èíè 
íåäîë³ê³â ó ñâî¿é ðîáîò³, â ñîá³; áàæàííÿì 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [5, ñ. 133]. Âîäíî÷àñ 
Ò. Ùåðáàêîâà âèçíà÷àº öå ïîíÿòòÿ ÿê ÷èí-
íèê ïðîãðåñèâíîãî îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³é-
íîãî ðîçâèòêó çà ðàõóíîê àêòèâ³çàö³¿ îñîáè-
ñò³ñíèõ ðåñóðñ³â, ñàìîðåôëåêñ³¿ íà çàñàäàõ 
êîíòåêñòíî¿ ñàìîä³àãíîñòèêè âëàñíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, îïòèì³çàö³¿ ñàìîðåãóëÿö³¿ ³ ñàìî-
êîíòðîëþ, à òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñèñòåìè 
ñïîñîá³â ³ ïðèéîì³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèì-
êè [14, ñ. 156]. Î÷åâèäíèì ñòàº, ùî ó êà-
òåãîð³¿ «àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü» 
ðîçð³çíÿþòü äâ³, íà íàø ïîãëÿä, âçàºìîçà-
ëåæí³ é âçàºìîîáóìîâëþþ÷³ ñòîðîíè – ïðî-
öåñóàëüíó òà ðåçóëüòàòèâíó. Ç îãëÿäó íà 
öå, íàìè àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü 
ðîçóì³ºòüñÿ ÿê íàÿâí³ñòü ³ºðàðõ³÷íî¿ ñóêóï-
íîñò³ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî çàáåç-
ïå÷óº ñïðîìîæí³ñòü àêòèâ³çóâàòè ³ ãíó÷êî 
ïåðåòâîðþâàòè âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñí³ ðå-
ñóðñè ç ìåòîþ ïðîãðåñèâíîãî ñàìîðîçâèò-
êó ³ äîñÿãíåííÿ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Çâåðíåìîñÿ äî ïðîáëåìè ñòðóêòóð-
íî-ôóíêö³îíàëüíîãî íàïîâíåííÿ àóòîïñè-
õîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â. Òàê, 
ñòðóêòóðó àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â íàïîâíþþòü 
ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíèé, åìîö³éíî-îö³ííèé 
³ ðåãóëÿòèâíî-êîíòðîëþþ÷èé êîìïîíåíòè 
(Â. Áîíäàðºâà), ó ìåíåäæåð³â – àêñ³îëîã³÷-
íèé, êîãí³òèâíèé, åìîö³éíèé ³ ðåãóëÿòîðíèé 
êîìïîíåíòè (ª. Àñòàïåíêî), ó ïåäàãîã³â ÿê 
êîìïîíåíòè âèîêðåìëþþòüñÿ ïñèõîëîã³÷-
í³ çíàííÿ, ïñèõîëîã³÷í³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè, 
ïñèõîëîã³÷í³ ïîçèö³¿, îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ 
(Ò. ßöåíêî), ó âàã³òíèõ æ³íîê çàçíà÷àþòüñÿ 
ðåôëåêñèâíèé, ïðîåêòèâíèé, ³íòðîêîìóí³-
êàòèâíèé, êîíñòðóêòèâíèé, îðãàí³çàö³éíèé 
òà ïðîãíîñòè÷íèé êîìïîíåíòè (Ò. Øèìàí-
ñüêà). Äîñë³äíèêè À. Äåðêà÷ ³ Ë. Ñòåïíîâà, 
âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî àóòîïñèõîëîã³÷íà êîì-
ïåòåíòí³ñòü º ñêëàäíèì ³íòåãðîâàíèì îñî-
áèñò³ñíèì óòâîðåííÿì, êîòðå âì³ùóº ð³âí³ 
îâîëîä³ííÿ ëþäèíîþ çíàííÿìè, óì³ííÿìè 
³ íàâè÷êàìè ó ñôåð³ ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîîö³-
íþâàííÿ, ñàìîêîðåãóâàííÿ, ñàìîðîçâèòêó 
òà ñàìîðåàë³çàö³¿, çàïðîïîíóâàëè ð³âíåâó 
ìîäåëü àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 

[2; 8]. Çà ö³ºþ ìîäåëëþ âèçíà÷åí³ íàñòóï-
í³ ð³âí³: êîãí³òèâíèé, àôåêòèâíî-îö³íî÷íèé, 
êîìóí³êàòèâíèé, ïîâåä³íêîâèé òà ð³âåíü 
àóòîîáìåæåíü, íà êîæíîìó ç ÿêèõ ó ÿêî-
ñò³ êîìïîíåíò³â ôîðìóþòüñÿ ³ ôóíêö³îíó-
þòü ïåâí³ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè ³ ðåçóëüòàòè. 
Îòæå íà êîãí³òèâíîìó ð³âí³ ñàìîðîçóì³ííÿ 
òà «ß»-êîíöåïö³ÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïðîöåñè, 
à çîâí³øíº ³ âíóòð³øíº ñàìîäîñÿãíåííÿ ÿê 
ðåçóëüòàòè; íà àôåêòèâíî-îö³íêîâîìó ð³â-
í³ òàê³ êîìïîíåíòè ÿê: ñàìîñòàâëåííÿ, ñà-
ìîïîâàãà, ñàìîïðèéíÿòòÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê 
ïðîöåñè, à ñàìîîö³íêà ³ ñàìî³äåíòè÷í³ñòü ÿê 
ðåçóëüòàòè öèõ ïðîöåñ³â; íà êîìóí³êàòèâíî-
ìó ð³âí³ ïðîöåñîì âèñòóïàº ðåôëåêñèâíèé 
àóòîä³àëîã, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî ïîñòàº â³ä-
êðèòà îñîáèñò³ñíà ïîçèö³ÿ; íà ïîâåä³íêî-
âîìó ð³âí³ ïðîöåñóàëüíèìè êîìïîíåíòàìè 
çàçíà÷àþòüñÿ ñàìîâèçíà÷åííÿ, àóòîä³à-
ëîã-ïðîòèñòîÿííÿ òà ñàìîðåàë³çàö³ÿ, íà-
ñë³äêîì (ðåçóëüòàòîì) ÿêèõ º ñàìîàêòóàë³-
çàö³ÿ îñîáèñòîñò³; íà ð³âí³ àóòîîáìåæåíü 
êîìïëåêñè íåïîâíîö³ííîñò³, íåâðîçè ³ ïñè-
õîëîã³÷í³ çàõèñòè (ÿê ïðîöåñè) ïðèçâîäÿòü 
äî äèñãàðìîí³éíî¿, äèñ³íòåãðîâàíî¿ îñîáè-
ñòîñò³. Îòæå, íà íàø ïîãëÿä, âèïðàâäàíèì 
º ðîçð³çíåííÿ â ñèñòåì³ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ïðîöåñóàëüíî¿ ³ ðåçóëüòà-
òèâíî¿ ñòîð³í.

Àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ç ïðî-
öåñóàëüíî¿ ñòîðîíè ïåðåäáà÷àº íåîäì³ííó 
ðåôëåêñ³þ ñóá’ºêòîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñâîº¿ àêòèâíîñò³ ³ ïåðåá³ãó îñîáè-
ñò³ñíîãî ðîçâèòêó (Ò. ßöåíêî) [15], âì³ùóº 
â ñîá³ òàê³ îñíîâí³ äèíàì³÷í³ âíóòð³øíüîî-
ñîáèñò³ñí³ ïðîöåñè ÿê: ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ, 
ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîàíàë³ç, ñàìîóñâ³äîì-
ëþâàííÿ, ñàìîîö³íþâàííÿ, ñàìîñòàâëåííÿ, 
ñàìîðåãóëÿö³ÿ, ñàìîêîíòðîëþâàííÿ, ñàìî-
êåðóâàííÿ, ñàìîïåðåòâîðåííÿ, ñàìîðåàë³-
çàö³ÿ, ñàìîçä³éñíåííÿ, ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ 
(Ñ. Êóç³êîâà, Î. Øåâöîâà) [3; 11, ñ. 18; 12]. 
Óñ³ ö³ ïðîöåñè â ñèñòåì³ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ñïðè÷èíþþòü ³ íàïîâíþþòü 
ìåòàïðîöåñ ñàìîðîçâèòêó ñóá’ºêòà æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³.

Àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ñóá’ºê-
òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðåçóëüòàòèâ-
íî¿ ñòîðîíè âì³ùóº ñàìîâìîòèâîâàí³ñòü, 
ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ó ôîðìàò³ ïðîôåñ³éíî¿ 
«ß» êîíöåïö³¿, ñàìîðîçóì³ííÿ, ñàìîîö³íêó, 
ñàìîö³íí³ñòü, ñàìîïîâàãó, ñàìîïðèéíÿòòÿ, 
àóòîñèìïàò³þ, ñàìîêîíòðîëü, ëîêàë³çàö³þ 
ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ, ñàìîâïåâíåí³ñòü, 
ñàìîï³äòðèìêó, ñàìîäîïîìîãó, ñàìîîð-
ãàí³çîâàí³ñòü, ñàìîåôåêòèâí³ñòü, ñàìî-
òîòîæí³ñòü, ùî ó ï³äñóìêó ïðèçâîäèòü äî 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ³ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ÿê 
ìåòàðåçóëüòàòó. 

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ áóäå äî-
ö³ëüíèì, íà íàø ïîãëÿä, âèîêðåìèòè òàê³ 
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îñíîâí³ êîìïîíåíòè àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³:

– ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíèé;
– êîãí³òèâíèé;
– åìîö³éíî-îö³ííèé;
– ðåãóëÿòèâíî-ïîâåä³íêîâèé. 
Â³äì³òèìî, ùî âæå Í. Êóçüì³íîþ, ÿêà âïåð-

øå ââåëà ó íàóêîâèé ïñèõîëîãî-àêìåîëîã³÷-
íèé òåçàóðóñ êàòåãîð³þ «àóòîïñèõîëîã³÷íà 
êîìïåòåíòí³ñòü», çàçíà÷àºòüñÿ ¿¿ âèíÿòêîâå 
çíà÷åííÿ ó çàáåçïå÷åíí³ ìàéáóòíüîìó ôàõ³â-
öþ íå ò³ëüêè çàãàëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè, 
à é âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ñà-
ìîñâ³äîìîñò³ [4]. Ïðîôåñ³éíà ñàìîñâ³äîì³ñòü 
ÿê ñîö³àëüíî-ñïåöèô³÷íà ôîðìà ñàìîñâ³äî-
ìîñò³ ëþäèíè, çàâäÿêè ÿê³é ³ ó âèãëÿä³ ïðî-
ôåñ³éíî¿ «ß»-êîíöåïö³¿ ô³êñóþòüñÿ ï³äñóì-
êè óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñåáå ÿê ñóá’ºêòà 
ä³ÿëüíîñò³ ³ ÿê îñîáèñòîñò³ íà êîæíîìó åòàï³ 
ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ, ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ 
ïðîöåñ ï³çíàííÿ òà ñàìîîö³íþâàííÿ ëþäèíîþ 
ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé, à òàêîæ ñòàâëåí-
íÿ äî íèõ ³ ïðîöåñ óñâ³äîìëåííÿ îñîáèñò³ñòþ 
ñåáå ÿê ñóá’ºêòà âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òàêîæ ñïðè÷èíþº ðîçâèòîê àóòîïñèõîëî-
ã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â [11, ñ. 16–19]. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðî-
öåñóàëüíà ÷àñòèíà àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó á³ëüø³é ì³ð³ 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ïðîöåñàìè ïðîôåñ³éíî¿ ñà-
ìîñâ³äîìîñò³, à ðåçóëüòàòèâíà ñòîðîíà ìàº 
ñï³ëüí³ êîìïîíåíòè ç ïðîôåñ³éíîþ «ß»-êîí-
öåïö³ºþ ñóá’ºêò³â ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè àóòîïñèõîëîã³÷-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ âèçíà÷àþòü ¿¿ êðèòåð³¿. 
Â³äïîâ³äíî äî çì³ñòîâîãî ³ ñòðóêòóðíîãî íà-
ïîâíåííÿ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíî-
ñò³, êðèòåð³ÿìè ¿¿ âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó 
ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ìîæóòü ñëóãóâàòè: 

– ÷³òêå óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ ïðîôåñ³é-
íèõ ïðàãíåíü ³ ïåðñïåêòèâ; 

– îð³ºíòàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü íà 
íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº; 

– âèñîêî äèôåðåíö³éîâàíå óÿâëåííÿ 
ïðî ñåáå ÿê ïðîôåñ³îíàëà ³ ñóá’ºêòà ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 

– êîíãðóåíòí³ñòü îáðàçó «ß ïðîôåñ³î-
íàë» ³ äîñÿæí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî åòàëîíó; 

– ðîçâèíåí³ íàâè÷êè ñàìîàíàë³çó é ñà-
ìîîñìèñëåííÿ, ñò³éêèé ³íòåðåñ äî ñàìî-
ãî ñåáå, âèñîêå ñàìîðîçóì³ííÿ; àäåêâàò-
íà ³íòåðïðåòàö³ÿ âëàñíèõ ïî÷óòò³â, ïîòðåá 
³ óñòðåìë³íü, ïîçèòèâíà àäåêâàòíà ïðî-
ôåñ³éíà ñàìîîö³íêà, âèñîêà ñàìîïîâàãà 
é ñàìîïðèéíÿòòÿ, àäåêâàòíèé ð³âåíü ñàìî-
êðèòè÷íîñò³ ïðè íèçüêîìó ñòóïåí³ ñàìîçâè-
íóâà÷åííÿ; 

– ³íòåðíàëüíèé ëîêóñ êîíòðîëþ â óñ³õ 
çíà÷óùèõ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñôå-
ðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³; 

– ïåðåêîíàííÿ ó òîìó, ùî á³ëüø³ñòü 
âàæëèâèõ ïîä³é ó ïðîôåñ³éíîìó æèòò³ º ðå-
çóëüòàòîì âëàñíèõ ä³é; âïåâíåí³ñòü, ùî ñà-
ìîñò³éíî ìîæíà äîñÿãàòè óñï³õ³â ³ ðåàë³çî-
âóâàòè ñâî¿ ö³ë³ ó ìàéáóòíüîìó, â³ä÷óòòÿ, ùî 
îñîáèñò³ ä³¿ º âàæëèâèì ÷èííèêîì îðãàí³çà-
ö³¿ âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ é çäîáóò-
ê³â ó í³é, ïåðåêîíàííÿ ó ñâî¿é ñïðîìîæíîñò³ 
êîíòðîëþâàòè âëàñí³ ôîðìàëüí³ é íåôîð-
ìàëüí³ ì³æîñîáèñò³ñí³ âçàºìèíè, ùî ñóïðî-
âîäæóþòü ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü; 

– ãîòîâí³ñòü äî ñàìîðîçâèòêó, ùî ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ áàæàííÿì ï³çíàâàòè, ³ çì³-
íþâàòè ñåáå; óñòàëåíà âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ 
é ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ, ðîçâèíåí³ ñàìîêå-
ðîâàí³ñòü ³ ñàìîïîñë³äîâí³ñòü [10, ñ. 102; 
13, ñ. 199].

Òðåáà çàóâàæèòè ùî, àóòîïñèõîëîã³÷íà 
êîìïåòåíòí³ñòü çäåá³ëüøîãî ïðîÿâëÿºòüñÿ 
³ ôîðìóºòüñÿ ÷åðåç ãîòîâí³ñòü ³ çäàòí³ñòü 
îñîáèñòîñò³ çä³éñíþâàòè ðåôëåêñèâíó 
³ ðåãóëÿö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ó âíóòð³øíüîîñî-
áèñò³ñíîìó (³íòðà³íäèâ³äíîìó) ïðîñòîð³, à 
òàêîæ ÷åðåç ö³ëåñïðÿìîâàí³ óñâ³äîìëåí-
íÿ íîâèõ óÿâëåíü ïðî ñåáå, çì³íó îñîáè-
ñò³ñíèõ äèñïîçèö³é ³ ä³ÿëüí³ñíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê. Öå ïîÿñíþº òîé ôàêò, ùî îñíîâí³ 
ïñèõîðîçâèâàëüí³ òåõí³êè ³ ïðèéîìè àêìå-
îëîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ ìîæóòü ñïðèÿòè 
ïîçèòèâíîìó ðîçâèòêîâ³ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñîö³î-
íîì³÷íî¿ ñôåðè ìàþòü ñïðè÷èíþâàòè âïëèâ 
ñàìå íà êëþ÷îâ³ êîìïîíåíòè ïðîöåñóàëü-
íî¿ é, îñîáëèâî, ðåçóëüòàòèâíî¿ ñòîð³í àó-
òîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Ïîä³áíèé 
ïñèõîðîçâèâàëüíèé ïîòåíö³àë çàêëàäåíèé, 
íà íàø ïîãëÿä, ó íàñòóïíèõ àêìåîëîã³÷íèõ 
òåõíîëîã³ÿõ: ñï³âðîá³òíèöüê³é; ïðîåêòí³é; 
³íôîðìàö³éí³é îñâ³òí³é; ïðîáëåìíî-ïîøó-
êîâ³é; ïñèõîëîãî-ðîçâèâàëüí³é; òðåí³íãî-
â³é. Ïåðåðàõîâàí³ àêìåîëîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ 
ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îêðåì³ åòàïè àáî 
÷àñòèíè êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì àêìåîëîã³÷-
íî¿ ï³äòðèìêè ³ ðîçâèòêó àóòîïñèõîëîã³÷-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â. Ïðè ðîçðîáö³ 
êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó àóòîïñè-
õîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â ìåæàõ àêìå-
îëîã³÷íèõ òåõíîëîã³é äîö³ëüíî âêëþ÷àòè 
íàñòóïí³ çì³ñòîâíî-ôóíêö³îíàëüí³ áëîêè: 
ä³àãíîñòè÷íèé, ³íôîðìàö³éíî-ñìèñëî-
âèé,  ðîçâèâàëüíèé, ïðîåêòèâíèé, ïðî-
ãíîñòè÷íèé. Çà íàøèì ïðèïóùåííÿì, ïî-
çèòèâíîìó ðîçâèòêîâ³ àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñîö³î-
íîì³÷íèõ ïðîôåñ³é ñïðèÿòèìå ïîñë³äîâíà 
ðåàë³çîâàí³ñòü ïñèõîä³àãíîñòè÷íîãî áëîêó, 
çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ìîäåëþºòüñÿ çì³ñò 
³íôîðìàö³éíî-ñìèñëîâîãî òà ðîçâèâàëü-
íîãî áëîê³â, ïåðåâàæíî ñïðÿìîâàíèõ íà 
ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïðàãíåíü 
³ ïåðñïåêòèâ, âèñîêó äèôåðåíö³éîâàí³ñòü 
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óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, êîíãðóåíòí³ñòü îáðàçó «ß ïðî-
ôåñ³îíàë», íàáóòòÿ íàâè÷îê ñàìîàíàë³çó 
³ ñàìîðîçóì³ííÿ, ï³äâèùåííÿ ñàìî³íòåðå-
ñó, ñàìîïîâàãè é ñàìîïðèéíÿòòÿ, çðîñòàí-
íÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîîö³íêè, ³íòåðíàëüíèé 
ëîêóñ êîíòðîëþ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, 
ðîçâèòîê óì³íü ³ íàâè÷îê ñàìîðåãóëÿö³¿ 
òà ñàìîêîíòðîëþ, ùî äîçâîëÿº çä³éñíþâà-
òè îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éí³ ïðîåêòóâàííÿ 
³ ïðîãíîñòèêó. Òàê, â ìåæàõ ïðîåêòèâíîãî 
áëîêó çä³éñíþºòüñÿ îð³ºíòàö³ÿ íà ôîðìó-
âàííÿ ïîçèòèâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ³ì³äæó 
÷åðåç âèáóäîâóâàííÿ îáðàçó «ß ïðîôåñ³-
îíàë» òà êàð’ºðíå çðîñòàííÿ ÷åðåç îð³ºí-
òàö³þ ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü íà íàéáëèæ-
÷å ìàéáóòíº; ïðîãíîñòè÷íèé áëîê ñïðèÿº 
çðîñòàííþ çäàòíîñò³ äî ïñèõîëîã³÷íîãî 
ìîäåëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíîãî 
ñàìîðîçâèòêó òà âèñîêó ñóá’ºêòíó çàëó÷å-
í³ñòü äî öèõ ïðîöåñ³â ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â. 
Óçàãàëüíåíèì ðåçóëüòàòîì êîìïëåêñíèõ 
àêìåîëîã³÷íèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó àóòîïñè-
õîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôà-
õ³âö³â ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè ïîñòàþòü óì³í-
íÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ïîñëóãîâóâàòèñÿ, ðîçêðèâàòè 
³ ðîçâèâàòè âëàñí³ ïîòåíö³àëè, ùî, ó ñâîþ 
÷åðãó, ïðèçâîäèòü äî ñàìîçä³éñíåííÿ, ñà-
ìîòâîðåííÿ ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Îòæå àóòîïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü 
º íàäñêëàäíèì ñèñòåìíèì îñîáèñò³ñíèì 
óòâîðåííÿì, ÿêå ðîçóì³ºòüñÿ ÿê íàÿâí³ñòü 
³ºðàðõ³÷íî¿ ñóêóïíîñò³ âëàñòèâîñòåé îñî-
áèñòîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ñïðîìîæí³ñòü 
àêòèâ³çóâàòè ³ ãíó÷êî ïåðåòâîðþâàòè âíó-
òð³øíüîîñîáèñò³ñí³ ðåñóðñè ç ìåòîþ ïðî-
ãðåñèâíîãî ñàìîðîçâèòêó ³ äîñÿãíåííÿ 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ñòðóêòóðó àóòîïñèõî-
ëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â 
ñîö³îíîì³÷íî¿ ñôåðè ñêëàäàþòü ìîòèâàö³é-
íî-ö³íí³ñíèé, êîãí³òèâíèé, åìîö³éíî-îö³í-
íèé òà ðåãóëÿòèâíî-ïîâåä³íêîâèé êîìïî-
íåíòè, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü ó âçàºìîºäíîñò³ 
ç ïðîöåñóàëüíèì ³ ðåçóëüòàòèâíèì àñïåê-
òàìè. Ïðè öüîìó ïðîöåñóàëüíà ÷àñòèíà 
àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóò-
í³õ ôàõ³âö³â ó á³ëüø³é ì³ð³ ñï³ââ³äíîñèòüñÿ 
ç ïðîöåñàìè ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìî-
ñò³, à ðåçóëüòàòèâíà ñòîðîíà ìàº ñï³ëüí³ 
êîìïîíåíòè ç ïðîôåñ³éíîþ ß-êîíöåïö³ºþ 
ñóá’ºêò³â ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïîçèòèâíîìó ðîçâèòêó àóòîïñèõîëî-
ã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â 
ñîö³îíîì³÷íèõ ïðîôåñ³é ñïðèÿòèìå ïî-
ñë³äîâíà ðåàë³çîâàí³ñòü ó àêìåîëîã³÷íèõ 
ïðîãðàìàõ ñèñòåìè çì³ñòîâíî-ôóíêö³î-
íàëüíèõ áëîê³â: ä³àãíîñòè÷íîãî, ³íôîðìà-
ö³éíî-ñìèñëîâîãî, ðîçâèâàëüíîãî, ïðî-
åêòèâíîãî òà ïðîãíîñòè÷íîãî. Îñíîâíèìè 

ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíèõ àêìåîëîã³÷íèõ 
ïðîãðàì ðîçâèòêó àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñîö³îíî-
ì³÷íî¿ ñôåðè ìàþòü ñòàòè ñàìîçä³éñíåí-
íÿ, ñàìîòâîðåííÿ ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ 
îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ùî ñïðè÷èíþº ïðîôåñ³éíî-îñî-
áèñò³ñíå çðîñòàííÿ.

Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ïî-
ëÿãàþòü ó âèâ÷åíí³ âèðàçíîñò³ îêðåìèõ êîì-
ïîíåíò³â àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñîö³îíîì³÷íèõ ïðîôå-
ñ³é, ðîçðîáö³ íà çàñàäàõ àêìåîëîã³÷íèõ òåõ-
íîëîã³é é àïðîáàö³¿ êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì 
ðîçâèòêó àóòîïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
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äèòü ð³çí³ åòàïè êàð’ºðè. Îäíàê, íåçâàæàþ-
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