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Олена СОРОКІНА
Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів

УДК 378:159.923.2
ОЛЕНА СОРОКІНА
м. Київ
о.5огокіпа@киЬ§.е(іи.иа

ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

У статті подано аналіз розвитку професійної рефлексії у  студентів-майбутніх психологів як 
особистісногоутворення. Проаналізовано зміст цього феномена та динаміку його формування на 
початковому етапі професіоналізації студентів. У процесі дослідження використано методи ви
вчення наукових джерел та контент-аналіз продуктів діяльності студентів (есе). Результати 
емпіричного дослідження засвідчили важливу роль рефлексії у  професійному становленні майбут
ніх психологів. Виявлено психологічні умови, що сприяють розвитку рефлексивних вмінь під час фа
хової підготовки у  вищому навчальному закладі.

Ключові слова: професійна рефлексія, особова рефлексія, майбутні психологи, професійне 
становлення.

Запровадження особистісно орієнтованої 
парадигми вищої освіти цілком відповідає спе
цифіці підготовки студентів соціономічних 
напрямів, коли безпосереднім засобом профе
сійної діяльності постає особистість фахівця. В 
першу чергу це стосується майбутніх психоло
гів. Це пов'язано з тим, що саме дана категорія 
студентів характеризується значним прагнен
ням до саморозуміння як одним із мотивів 
професійного розвитку їхньої особистості. 
Окрім того, майбутні психологи, порівняно зі 
студентами інших спеціальностей, більше 
спрямовані на розвиток рефлексії, активне 
цілепокладання та саморегуляцію своєї пове
дінки, які, на наш погляд, є не тільки професій
но важливими якостями та вміннями, але й 
механізмами інтеграції особистісних компоне
нтів професійного самовизначення. Отже, про
блема професійного самовизначення майбут
ніх психологів є актуальною для них самих.

У той же час, дослідники здебільшого вка
зують на те, що виконання професійної діяль
ності в сучасних умовах неможливо без чітко 
позначеної рефлексії, навики якої повинні фор
муватися ще на ранніх етапах навчання у виші. 
Це підтверджує той факт, що у кожній характе
ристиці професіонала наявні рефлексивні ком
поненти. Особливий інтерес викликає феномен 
професійної рефлексії та її зв'язок із подаль
шою професіоналізацією фахівців.

Аналіз досліджень і публікацій засвідчує, 
що рефлексія глибоко і всебічно досліджена в 
філософії (М. К. Мамардашвілі, Е. В. Ільєнков),

визнана усталеним поняттям в психології 
(С. Л. Рубінштейн, А. 0. Деркач), педагогіці 
(Г. П. Щедровицький, Е. Ф. Зеєр), та інших гума
нітарних науках. Поняття рефлексії широко 
досліджується в акмеології при розгляді понят
тя професіоналізму та компетентності. В ак- 
меології сформувалося поняття рефлексивної 
компетентності, яка розглядається з методоло
гічних основ [О. С. Анісімов) і з позицій рефлек
сивної психології (І. М. Семенов, С. Ю. Степанов) 
як метакомпетентность, що сприяє адекватно
му розвитку всіх інших видів професійної ком
петентності. Слід зазначити, що в більшості 
психолого-педагогічних досліджень рефлексія 
виступає як один з елементів компетентності 
або фактор її розвитку [4]. Модель, запропоно
вана Н. В. Кузьміною, включає рефлексію як 
самостійний елемент професійної компетент
ності; при цьому інші елементи вимагають 
знання механізмів рефлексії. Це означає, що 
остання, з одного боку, є системоутворюючим 
фактором формування професійної компетент
ності і, з іншого, входить в її структуру [3]. Тому 
одним із завдань професійної підготовки, крім 
передачі знань і умінь, має стати формування 
особистості професіонала, його професійної 
мотивації, які згодом визначають розвиток 
професійної рефлексії. Професійна рефлексія є 
необхідним компонентом професійної освіти й 
розвитку особистості в цілому.

Відсутність загальноприйнятої дефініції 
рефлексії значно ускладнює розробку послі
довної навчальної технології формування
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рефлексивних вмінь у студентів-майбутніх 
психологів. Метою статті є висвітлення та 
аналіз результатів емпіричного дослідження 
рівня здатності до рефлексії у студентів- 
майбутніх психологів та пошук ефективних 
засобів її формування.

У процесі експериментального дослі
дження студентам, після проходження різних 
видів тренінгів, навчальних та виробничих 
практик пропонувалося написати твір (есе, 
самозвіт], в якому були відображені такі ас
пекти: аналіз власних здібностей (рівень ін
телектуального розвитку, комунікативні на
вички] і психологічних знань, отриманих в 
процесі навчання (знання з теоретичних та 
прикладних галузей психології'), визначення 
власних можливостей і уявлення про свою 
майбутню професійну діяльність. Методом 
обробки текстів творів став контент-аналіз 
як метод якісно-кількісного аналізу змісту 
документів з метою виявлення різних фактів 
і тенденцій, відображених в цих документах. 
В якості документів виступили твори студен
тів. Досліджувані -  студенти денної форми 
навчання спеціальності «Психологія» та 
«Практична психологія»: 103 особи першого 
курсу, 111 осіб III курсу. Серед опитаних було 
84% осіб жіночої статі. Середній вік становив 
18,2 роки.

Студенти на 1 курсі розуміють, що знань 
щодо психології у них мало і недостатньо 
(«не здогадувалась, скільки містить у собі 
психологія»). Найголовніше, студенти розу
міють, що необхідно «більше читати» і глиб
ше вивчати дисципліни, які проходять в рам
ках навчання. Починаючи вже з першого кур
су руйнуються обмежені уявлення про психо
логію як професію і психолога зокрема [8]. 
Активно відбувається знайомство з психодіг- 
ностичним інструментарієм, який студент 
застосовує в першу чергу до себе, необхід
ність інтерпретації отриманих даних, перші 
спроби спостереження за собою та іншими 
людьми через призму психологічних знань - 
все це спонукає до розвитку рефлексивних 
умінь.

Поступово в процесі навчання відбува
ються зміни в поглядах на професію психоло
га і у власному розумінні себе в даній профе
сії через рефлексію своїх успіхів та невдач.

Описуючи своє власне майбутнє студенти 
третього курсу глибше розуміють сенс робо
ти психолога, знають конкретні види психо
логічної діяльності. І якщо на першому курсі 
невизначеність пов’язана з необізнаністю у 
професії, то на третьому курсі виявляються 
побоюванні щодо невідповідності своїх осо- 
бистісних рис професії чи взагалі, розчару
вання в психології. Невелика частина студен
тів, враховуючи власні схильності і здібності, 
визначається із сферою професійної діяльно
сті (робота з дітьми, клінічна психологія, 
консультативна робота). Але переважна біль
шість третьокурсників висловлює занепоко
єння через невизначеність майбутньої про
фесійної діяльності. Така ситуація спостеріга
ється у студентів, які або випадково потрапи
ли на цю спеціальність і використовують на
вчання як час для роздумів, або таких, які 
вважають отримання диплому психолога ли
ше першим кроком свого професійного ста
новлення. Але частіше такі вагання щодо 
правильності вибору професії виникають піс
ля відвідування практик, де студенти стика
ються з важкими групами клієнтів: дітьми з 
особливими потребами або вадами психічно
го розвитку, споживачами психоактивних * 
речовин, мешканцями інтернатів для осіб 
похилого віку, жертвами насильства та ін. 
Студенти, які проходять практику у загаль
ноосвітніх шкільних закладах зазначають, що 
складно працювати з батьками і з педагогіч
ним колективом (вчителями у віці після 
40 років), вказують на значні обмеження іні
ціативи шкільних психологів через вимоги 
субординації та надмірну завантаженість не
професійними справами. Наші дані підтвер
джують існування кризи професійної апроба
ції, яка є характерною саме для студентів- 
третьокурсників [7]. Ці студенти вже більш 
практико-орієнтовані («треба більше практи
куватися»; «необхідно відвідувати тренінги») 
і розуміють, що на даному етапі навчання не
обхідно знання перетворювати на вміння і 
навички. Студенти дорікають на переважан
ня репродуктивних методів навчання.

У цілому висловлювання третьокурсни
ків характеризуються більшою цілісністю, 
виваженим аналізом ставлення до результа
тів власної діяльності і диференційованістю
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в порівнянні з першокурсниками. У вибірці 
третьокурсників сформована здатність відо
кремлювати успішність чи неуспішність у 
певній діяльності від оцінки себе як особис
тості. Студенти демонструють прагнення до 
саморозвитку як більш осмислене і усвідом
лене: вони рефлексивні по відношенню до 
своєї діяльності і активні в аналізі своїх по
чуттів і досвіду.

Якщо на початковому етапі навчання у 
першокурсників спостерігається орієнтація 
на ідеалізацію професії психолога, то на тре
тьому курсі вираженими стають альтруїстич
ні компоненти, пов'язані з усвідомленою пот
ребою в допомозі людям. Але оцінюючи скла
дність, відповідальність роботи, особистісні 
ресурси, які використовує психолог у свої 
професійній діяльності, студенти висловлю
ють думку про невідповідне матеріальне ви
нагородження.

Аналізуючи процес формування рефлек
сії І. Й. Гуткіна вказує, що сенситивним періо
дом є підлітковий вік [2]. Юнацький вік, на 
який припадає навчально-професійна діяль
ність студентів, є сприятливим для форму
вання саме професійної рефлексії. Наші дослі
дження не узгоджуються з думкою Рез- 
ван 0. 0., що на молодших курсах студенти 
набувають особистісної рефлексивної пози
ції, а на старших курсах професійно- 
рефлексивної [5, 206]. М. Р. Гінзбург вважає, 
що професійне самовизначення включене в 
особистісне і наголошує на зв'язку ціннісно- 
смислових та просторово-часових його аспек
тів [1].

На наш погляд, ці процеси дуже тісно по
в’язані, особливо у студентів, які відповідаль
но та виважено поставилися до вибору своєї 
майбутньої професії. Досліджуючи власні 
психічні властивості, студенти постійно при
міряють їх до діяльності психолога. Такі сту
денти особливо чутливі і іноді занадто кри
тичні до власних рис, які на їх думку не відпо
відають образу справжнього психолога. До 
таких рис вони відносять надмірну емоційну 
вразливість, низьку стресостійкість, поганий 
самоконтроль, недостатній рівень абстракт
но-логічного мислення, обмежений словни
ковий запас, нестачу комунікативних вмінь. 
Переважна більшість студентів визнає необ

хідність кропіткої самостійної роботи та усві
домлює потребу у саморозвитку задля підви
щення своєї професійної компетентності.

З огляду на важливість формування реф
лексивної компетентності постає питання 
пошуку ефективних засобів її розвитку. Існу
ють певні теоретичні доробки щодо структу
ри та методів опанування рефлексією 
(Н. Г. Алексєєв, 0. С. Анісімов, І. С. Ладенко), 
які складають основу методологічних засад 
рефлексивного мислення. Узагальнюючи по
передні дослідження Кучеренко Н. Є. наво
дить педагогічні умови, які сприятимуть роз
витку рефлексії серед них є створення рефле
ксивного середовища з притаманними йому 
ознаками (розвивальна співтворчість, суб'єк
тна паритетність, полілогічність самовизна
чення та ін.); активація міжсуб'єктних відно
син між учасниками рефлексивної діяльності, 
актуалізація рефлективності самого педагога 
а також використання спеціальних освітніх 
програм [4]. Але аналіз джерел засвідчує, що 
у переважній більшості формування в студе
нтів рефлексивних умінь в процесі фахової 
підготовки здійснюється викладачами емпі
рично. Цікавими, на нашу думку, виявилися 
доробки В. Я. Ляудіс, яка пропонує в процесі 
викладання психології використовувати низ
ку спеціальних рефлексивних завдань, які 
забезпечують перехід до метапізнавальної 
діяльності, до усвідомленого самостійного 
пошуку студентами власних прийомів розв’я
зання проблемних ситуацій. Завдання дозво
ляють студентам освоїти рефлексивні проце
дури по відношенню до власних психічних 
процесів та станів, навчитися створювати 
письмові тексти відшукувати способи міжо- 
собистісної взаємодії і спілкування в ході спі
льного вирішення завдань [5]. Останній на
вик є дуже важливим при роботі у міждисци
плінарних командах та у співпраці з фахівця
ми суміжних галузей, які разом із психолога
ми здійснюють профілактичну або реабіліта
ційну діяльність.

В умовах розв'язання навчальних рефле
ксивних завдань студент ставиться перед 
необхідністю усвідомлення і виділення влас
них способів когнітивних процесів і свідомої 
розробки когнітивних стратегій у всіх типах 
проблем. Іншими словами, в цій ситуації
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студенти освоюють нову особистісну ПОЗИ

ЦІЮ, пов'язану зі зміною установки, -  від уста
новки освоєння предметного знання до уста
новки на виявлення способів власної розумо
вої діяльності [5, с. 44].

Ми поділяємо точку зору В. Я. Ляудіс що
до важливості розвитку у студентів розвину
тих навичок письмового мовлення. Це не 
тільки засіб інтеріоризації дій, а й активний 
творчий процес екстеріорізаціі. Виконання 
завдань у письмовій формі (есе, інтерпрета
ція результатів психодіагностичних методик, 
звіти щодо проходження практик, аналіз ху
дожніх творів, кінофільмів та ін.) спочатку 
викликає у студентів серйозні труднощі: не у 
всіх є навик самостійного розгорнутого та 
змістовного письмового мовлення. Наше дос
лідження це переконливо засвідчило. Необ
хідність вербалізації неусвідомлюваних дій 
та переживань сприяє розвитку рефлексії, 
дисциплінує мислення, привчає студента до 
послідовності і аргументованості міркувань. 
Таке письмове мовлення, вважала 
В. Я. Ляудіс, правильніше було б інтерпрету
вати не як прагматичний операционально- 
технічний засіб засвоєння знань, але як спо
сіб універсалізації індивідуальної свідомості і 
досвіду особистості. Саме в цій функції пись
мове мовлення перебудовує простір розвит
ку особистості, змінюючи тим самим і її мож
ливості засвоєння знань [8, 7].

Таким чином, професійне самовизначен
ня студентської молоді являє собою самоор
ганізований динамічний процесе, в якому ро
звиток рефлексивних умінь є невід’ємною 
складовою. Активний розвиток рефлексії від
бувається разом із трансформацією уявлень 
про психологію як науку і діяльність психо
лога як фахівця. Розвиток особистісної та 
професійної рефлексії тісно пов'язані між со
бою в процесі навчання. Саме через співвід
несення і самооцінку наявних особистісних 
рис з вимогами до професіонала відбувається 
кристалізація професійних уподобань та ін

тересів після проходження практик або залу
чення до волонтерської діяльності. Здійсню
ється професійне самовизначення на перети
ні особистісних можливостей й прагнень та 
професійних вимог, результатом якого буде 
узгоджена професійна «Я-концепція». Крім 
того, процес розвиток рефлексії сприяє фор
муванню особистісної зрілості студента, го
тової до цілеспрямованої та інтелектуально 
складної роботи щодо самоспостереження та 
самоаналізу.

Сьогодні бракує ефективної технології 
розвитку рефлексивних умінь для студентів 
соціономічних напрямів підготовки. Саме у 
цій сфері ми вбачаємо подальший шлях дос
ліджень.
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ЕЛЕНА СОРОКИНА
г. Киев

ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕСТУДЕНТОВ- ПСИХОЛОГОВ

В статье представлен анализ развития профессиональной рефлексии у  студентов-будущих 
психологов как личностного образования. Проанализировано содержание зтого феномена и дина- 
мику его формирования на начальном зтапе профессионализации студентов. В процессе исследо- 
вания использованьї методьі изучения научньїх источников и контент-анализ продуктов деятель- 
ности студентов (зссе). Результатні змпирического исследования показали важную роль рефлек
сии в профессиональном становлений будущих психологов. Виявленні психологическиеусловия, спо- 
собствующие развитию рефлексивнихумений во время профессиональной подготовки в вузе.

Ключевие слова: профессиональная рефлексия, личная рефлексия, будущие психологи, про- 
фессиональное становление.
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