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Вступ. Соціально-економічні перетворення, 
які відбуваються сьогодні у суспільстві, зростання 
темпів розвитку нових технологій, комп’ютеризація 

процесів виробництва, поява неординарних ситуацій 
в соціальній сфері висувають перед фахівцями 
нові вимоги. В офіційному віснику Європейського 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті висвітлено актуальну проблему залежності психологічної компоненти професійної компетентності 
майбутніх фахівців від застосування в освітньому процесі навчального проєкту. Мета статті є вивчення 
особливостей впливу застосування навчального проєкту в освітній діяльності закладу вищої освіти на психологічну 
компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців. Визначено зміст, структуру психологічної 
компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців, яка розглядається як комплекс характеристик 
майбутніх спеціалістів, що містить психологічні знання, уміння, мотиваційні, емоційні процеси, особистісні 
властивості, які допомагають здійснювати професійну діяльність, самовдосконалення, та складається з 
мотиваційного, емоційного, діяльнісного, особистісного, когнітивного складників. Охарактеризовано досвід 
формування психологічної компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців за допомогою 
навчального проєкту, впровадженого в освітній процес Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Серед дослідницького інструментарію було застосовано: діагностичні методики вивчення складників, 
показників психологічної компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців, метод експерименту, 
метод порівняння, кореляційний аналіз. Актуальність теми підтверджена наведеними результатами 
опитування майбутніх фахівців, які проходили діагностику з проблем вивчення рівня психологічної компоненти 
професійної компетентності до застосування в освітньому процесі навчального проєкту і після. В експерименті 
брало участь 227 майбутніх фахівців спеціальності «035 Філологія». Шляхом експериментальної діяльності 
визначено особливості застосування навчального проєкту в освітній процес закладу. Виявлено, що рівень 
психологічної компоненти професійної компетентності до впровадження навчального проєкту був нижчим, ніж 
рівень досліджуваного явища після застосування проєкту в освітньому процесі. Результати аналізу свідчать 
про те, що процес створення та реалізації навчального проєкту майбутніми фахівцями позитивно впливає на 
формування психологічної компоненти професійної компетентності студентів.

Ключові слова: компетентність; навчальний проєкт; показник; проєкт; професійна компетентність; 
психологічна компонента професійної компетентності; складник.
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Союзу зазначені стратегічні рамки європейського 
співробітництва у сфері освіти, підготовки кадрів, 
що визначають основні напрями і стратегічні цілі 
модернізації системи професійної підготовки 
фахівців, а саме: забезпечення безперервного 
навчання, мобільності; підвищення якості, 
ефективності освіти, підготовки кадрів; сприяння 
соціальній згуртованості, активній громадянській 
позиції; заохочення інновацій, творчості на всіх 
рівнях освіти, професійної підготовки (Europäischen 
Union, 2009). Згідно з цим фахівець має бути здатним 
до професійного розвитку, повинен самостійно 
знаходити рішення проблем в умовах змін. 

Досліджуючи питання вимог до фахівців, 
E. Bondarenko et al. (2019) зазначають, що фахових
компетентностей сучасному працівнику недостат-
ньо. Необхідно ще володіти навичками міжособис-
тісного спілкування, мати професійну ідентичність,
здатність до саморозвитку. Такі властивості харак-
терні для психологічної компоненти професійної
компетентності (Kuittinen et al., 2014) та особливо є
необхідними для фахівців, які працюють із людьми
– учителям, вихователям, психологам, лікарям, со-
ціальним працівникам, тренерам. Спеціалісти саме
таких професій забезпечують управління різними
соціальними процесами, є рушійними силами розви-
тку суспільства.

Проблема професійної компетентності досліджу-
валася такими науковцями, як: Е. Bezukladnikov et 
al. (2014), Р. Galvаo et al. (2018) та інші. Вивчаючи 
проблему психологічної компетентності фахівців, 
M. Byrka, O. Chubrey (2019), U. Marchibayeva et al.
(2015), І. Фокіна, Є. Щеголева (2015) досліджуване
явище розглядають як суму знань, умінь, особистіс-
них якостей, які дозволяють людині здійснювати
професійну діяльність, вирішувати фахові завдання
в різних умовах.

Аналіз досліджень вищезазначених науковців до-
зволив визначити психологічну компоненту профе-
сійної компетентності майбутніх фахівців як комп-
лекс характеристик майбутніх спеціалістів, який 
містить психологічні знання, уміння, мотиваційні, 
емоційні процеси, особистісні властивості, що допо-
магають здійснювати професійну діяльність, само-
вдосконалення. Серед складників досліджуваного 
явища нами виокремлено: мотиваційний (показник 
– інтерес до психологічних аспектів у професійній
діяльності); емоційний (показник – ставлення до
себе як до професіонала); діяльнісний (показник –
вміння вирішувати складні, конфліктні ситуації);
особистісний (показник – розвиток лідерських зді-
бностей); когнітивний (показник – знання про пси-
хологічну діяльність фахівця).

Аспекти формування психологічної компоненти 
професійної компетентності студентів стали 
предметом дослідження S. Antikeyeva et al. (2021), 
В. Георієва (2020), Н. Перехончук (2016). 

На думку Н. Перехончук (2016), психологічна 
компонента професійної компетентності може 
бути сформована завдяки освітньому простору. У 

дослідженнях S. Antikeyeva et al. (2021) зазначено, що 
формування психолого-педагогічної компетентності 
фахівців можливе за допомогою курсів підвищення 
кваліфікації. В. Георгієв (2020) вважає, що 
формування психолого-педагогічної компетентності 
майбутніх фахівців можливе за умови застосування 
інтерактивних методів викладання: дискусій, 
мозкового штурму, квестів, методу кейсів, рольових 
ігор, проєктів тощо. 

Результати наукового пошуку дослідників 
показали, що психологічна компонента професійної 
компетентності якісно формується за умови 
використання в освітньому процесі практичних 
методів навчання. Вважаємо за необхідне припустити, 
що найефективнішим практичним методом у процесі 
формування досліджуваного феномена є навчальний 
проєкт. 

Згідно з дослідженнями науковців (Jamal, Tilchin, 
2016) навчальний проєкт – метод навчання, за допо-
могою якого майбутні фахівців залучені до розсліду-
вання реальних проблем зі створення освітнього до-
свіду, формує уміння брати на себе відповідальність, 
здатність встановлювати партнерські взаємовідноси-
ни, уміння вести діалог, критично мислити, працюва-
ти в команді.

У працях H. Protsyk (2020) зазначено, що 
основними компонентами проєкту є: наявність 
соціально значущого дослідницького завдання; 
планування дій щодо розв’язання проблеми; 
наявність значущого продукту як результату роботи; 
презентація продукту.

Метод навчального проекту ґрунтується на 
конструктивістській теорії (Dewey, 1986), яку 
описали ряд науковців (Harris, Gleim, 2008). Суть 
теорії полягає в тому, що навчання – активний 
процес, в якому учасник конструює нові ідеї, поняття, 
збирає інформацію, висуває гіпотези, приймає 
рішення (Harris, Gleim, 2008). Навчання на основі 
проектів сприяє розвитку навичок міжособистісного 
спілкування, управління часом, оцінювати рішення 
(Hаmeen-Anttila et al., 2010), підвищує рівень 
критичного мислення, розвиває лідерські якості 
(Ilter, 2014).

Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що 
на сучасному етапі розвитку суспільства підготовка 
майбутніх фахівців має бути спрямована не лише на 
оволодіння фахових знань, умінь, а й на становлення 
сукупності якостей особистості, що характеризують 
психологічну компоненту професійної компетент-
ності. Для закладів вищої освіти таке завдання мож-
ливо вирішити за допомогою застосування в освітній 
процес навчального проєкту. 

Мета статті – вивчити особливості впливу 
застосування навчального проєкту в освітній 
діяльності закладу вищої освіти на психологічну 
компоненту професійної компетентності майбутніх 
фахівців. 

Методи дослідження. Для досягнення мети 
статті було застосовано теоретичні (аналіз, 
опис сучасного стану досліджуваної проблеми), 
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емпіричні (тестування, анкетування, експеримент) 
методи наукового дослідження. Для визначення 
рівня складників досліджуваного феномена було 
використано такі методики: методика «Самооцінка 
професійно-педагогічної мотивації» (Фетискин, 
2009) – вивчення рівня інтересу респондентів до 
психологічних аспектів у професійній діяльності; 
методика «Самооцінка особистості» (Rosenberg, 
1965) – дослідження рівня самооцінки студентів; 
методика «Оцінка рівня компетентності у вирішенні 
конфліктів» (Heppner, Petersen, 1982) – з’ясування 
рівня конфліктологічної компетентності; методика 
«Лідер» (Немов, 2003) – визначення рівня розвитку 
лідерських здібностей респондентів; методика 

«Психологічна компетентність учителя» (Графская, 
2006) – вивчення рівня знань про психологічну 
діяльність фахівця. Для визначення рівнів складників 
досліджуваного явища було застосовано процедуру 
переводу первинних даних у рівні, що дозволило 
перевести неоднорідні кількісні значення за кожною 
методикою в однорідні. Результати кожної методики 
представлені у вигляді рівнів: високий – 3 бали, 
середній – 2 бали, низький – 1 бал (Наследов, 2007). 
У результаті врахування рівнів кожного складника 
було виокремлено рівні досліджуваного явища: 
високий, середній, низький (табл. 1). Статистична 
обробка результатів дослідження здійснювалася за 
допомогою програми SPSS.

Таблиця 1
Узагальнена таблиця дослідження рівня показників психологічного компонента професійної 

компетентності майбутніх філологів

Показники
Кількісні значення рівнів

Високий Середній Низький
Інтерес до психологічних аспектів професійної діяльності 11 балів і більше 6–10 балів 1–5 балів
Ставлення до себе як до професіонала 30–40 балів 26–29 балів 25 балів і менше
Вміння вирішувати складні, конфліктні ситуації 61–72 балів 49–60 балів 18–48 балів
Розвиток лідерських здібностей 36–40 балів 26–35 балів 1–25 балів
Знання про психологічну діяльність фахівця 18–24 балів 12–17 балів 1–11 балів

Складено самостійно

Результати дослідження. Представлене дослі-
дження було здійснене за допомогою методу експе-
рименту, який тривав у 2019–2020 рр. Згідно з про-
грамою експерименту, було виокремлено дві групи 
майбутніх фахівців: експериментальна (109 осіб) і 
контрольна (118 осіб). Учасники групи – студенти 1 
курсу спеціальності «035 Філологія» Інституту фі-
лології Київського університету імені Бориса Грін-
ченка.

Експеримент складався з трьох етапів. Для реа-
лізації першого етапу експерименту було визначено, 
що рівень психологічної компоненти професійної 
компетентності майбутніх фахівців двох груп прак-
тично однаковий. В експериментальній групі висо-
кий рівень мають 32% студентів, середній рівень – 
45%, низький – 23%. У контрольній групі високим 
рівнем володіють 31% студентів, середній рівень 
мають 49%, низький рівень – у 20% студентів. Отже, 
рівень сформованості досліджуваного феномена в 
обох групах майже не відрізняється, що підтверджує 
наявність рівних стартових умов для груп на почат-
ковому етапі формування психологічної компоненти 
професійної компетентності студентів.

Під час реалізації другого етапу експерименту 
було впроваджено в освітній процес експеримен-
тальної групи студентів роботу над навчальними 
проєктами: «Грінченко за еко», «Лікарські бібліоте-
ки», «Happy Tail», «Допомога людям похилого віку», 
«Майстер-шеф по-грінченківськи», «Із паперу на 
екран», «Грінченківська читальня», «LeaderFest», 
«Anti-trouble committee», «Easy English», «Жести 
допомоги»,  «Ніхао, Китай!»,   «Самовдосконален-  

ня», «Easy Chinese», «Популяризація української 
мови», «SLOVO», «Стоп Булінг», «Еко – мережі» 
тощо. Розробляючи, реалізуючи навчальні проекти, 
експериментальні студентські групи, кожна з яких 
працювала над одним проєктом, мали змогу залучи-
ти до партнерської діяльності викладачів Інституту 
філології, студентів інших спеціальностей, встанови-
ти контакти з громадськими організаціями. Майбут-
ні фахівців з контрольної групи у створенні, реаліза-
ції навчальних проєктів не брали участь, їх навчання 
здійснювалося традиційними методами.

Після впровадження в освітній процес навчаль-
них проєктів, роботи студентів експериментальної 
групи над реалізацією розроблених проєктів упро-
довж року аналіз отриманих результатів за критері-
єм χ2 виявив статистично значущі відмінності між 
результатами в експериментальній групі до та після 
формувального етапу експерименту (ρ<0,01). У той 
час, як у контрольній групі між першим і другим зрі-
зом статистично значущих відмінностей виявлено не 
було.

Маємо можливість проаналізувати зміни в скла-
дових досліджуваного явища, зафіксовані в резуль-
таті формувального етапу експерименту в експери-
ментальній і контрольній групах (табл. 2).

Порівняння результатів до та після експерименту 
(І, ІІ зрізи) дозволило виявити, що в рівнях 
мотиваційного складника експериментальної групи 
відбулися позитивні зрушення (р<0,01): високий 
рівень досліджуваного явища зріс з 38% до 54%, 
середній рівень зменшився з 51% до 43%, низький 
рівень змінився з 11% до 3%. У контрольній групі 
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статистично значущих змін у рівні мотиваційного 
складника виявлено майже не було: високий рівень 
змінився з 36% до 37%, середній зменшився з 54% до 
52%, низький рівень збільшився з 10% до 11%.

За допомогою порівняння результатів І і ІІ зрізів 
у рівнях емоційного складника було виявлено зна-
чну позитивну динаміку (р<0,05) показників екс-

периментальної групи: високий рівень зріс із 20% до 
46%, середній рівень змінився з 51% до 42%, низький 
рівень зменшився з 29% до 12%. У контрольній групі 
рівень емоційного складника залишився без пози-
тивних змін: високий рівень незначно збільшився з 
22% до 24%, середній рівень не змінився – 53%, низь-
кий рівень знизився з 25% до 23%.

У результаті проведеного експерименту відбулися 
зміни у формуванні діяльнісного складника у 
студентів експериментальної групи (р<0,01): високий 
рівень збільшився з 26% до 48%, середній рівень 
змінився з 40% до 46%, низький рівень зменшився 
з 34% до 5%. Результати дослідження контрольної 
групи показали, що істотних змін у показниках 
рівня діяльнісного складника після експерименту не 
відбувалося: високий рівень залишився незмінним 
24%, незначно зріс середній рівень з 47% до 48%, 
зменшилася кількість досліджуваних із низьким 
рівнем з 29% до28%.

Аналіз результатів І і ІІ зрізів в експериментальній 
групі щодо рівня особистісного складника показав 
суттєві зміни в показниках (р<0,05): високий рівень 
змінився з 39% до 51%, середній рівень збільшився 
з 44% до 45%, низький рівень зменшився з 17% до 
4%. Контрольна група в результаті проведення ІІ 
зрізу таких змін у рівні особистісного складника не 
має: високий рівень майже не змінився з 37% до 38%, 
середній рівень зріс із 50% до 52%, низький рівень 
зменшився з 13% до 10%.

Результати дослідження зафіксували статистично 
значні зміни (р<0,01) у рівнях когнітивного 

складника експериментальної групи: високий рівень 
зріс із 36% до 53%, середній рівень змінився з 40% 
до 44%, низький рівень зменшився з 24% до 3%. У 
контрольній групі незначно зменшилася кількість 
студентів із високим рівнем когнітивного складника 
з 38% до 37%, майбутніх фахівців із середнім рівнем 
збільшилося з 42% до 44%, з низьким рівнем кількість 
досліджуваних змінилася з 20% до 19%. Проте, 
за критерієм знаків ця різниця не є статистично 
значущої.

Порівняльний аналіз результатів І і ІІ зрізів 
показників рівня психологічної компоненти 
професійної компетентності студентів (Рис. 1) 
дозволив виявити, що в експериментальній групі 
відбулися статистично значні зміни (р<0,01): 
високий рівень підвищився з 36% до 50%, середній 
рівень змінився з 41% до 44%, низький рівень 
зменшився з 23% до 6%. У контрольній групі після 
експерименту значних зрушень у показниках рівня 
досліджуваного явища не відбулося: високий 
рівень змінився незначно з 31% до 32%, середній 
рівень залишився майже незмінним з 49% до 50%, 
зменшилася кількість студентів із низьким рівнем з 
20% до 18%.

Таблиця 2
Результати формувального етапу експерименту (у%)
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Рівні показників психологічного компонента професійної компетентності майбутніх фахівців
Експериментальна група Контрольна група 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз

В
ис

ок
ий

С
ер

ед
ні

й 

Н
из

ьк
ий

В
ис

ок
ий

С
ер

ед
ні

й 

Н
из

ьк
ий

В
ис

ок
ий

С
ер

ед
ні

й 

Н
из

ьк
ий

В
ис

ок
ий

С
ер

ед
ні

й 

Н
из

ьк
ий

Мотиваційний складник 
Інтерес до психологічних 
аспектів професійної 
діяльності

38** 51** 11** 54** 43** 3** 36 54 10 37 52 11

Емоційний складник
Ставлення до себе як до 
професіонала 20* 51* 29* 46* 42* 12* 22 53 25 24 53 23

Діяльнісний складник
Вміння вирішувати 
складні, конфліктні 
ситуації

26** 40** 34** 48** 46** 5** 24 47 29 24 48 28

Особистісний складник
Розвиток лідерських 
здібностей 39* 44* 17* 51* 45* 4* 37 50 13 38 52 10

Когнітивний складник
Знання про психологічну 
діяльність фахівця 36** 40** 24** 53** 44** 3** 38 42 20 37 44 19

Примітка:** – рівень статистичної значущості (р<0,01), * – рівень статистичної значущості (р<0,05)
Складено самостійно
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Обговорення. У цілому отримані результати свід-
чать про те, що застосування навчального проєкту як 
методу в освітній процес закладу вищої освіти пози-
тивно впливає на формування психологічної компо-
ненти професійної компетентності майбутніх фахів-
ців та її складників. Це пов’язано з тим, що робота 
над реалізацією проєкту створює сприятливі умови 
для становлення у студентів інтересу, оптимізму, які 
розповсюджуються на рівень мотивації до навчання. 
Цікавість і пристрасть до навчання формують пози-
тивні емоції, нові навички, розширюють особистісні 
можливості майбутніх фахівців. Обмін емоціями фо-
кусує студентів на позитивну взаємодію, яка впливає 
на готовність майбутніх фахівців до роботи, бажання 
діяти задля реалізації спільної ідеї. Діяльність пе-
ретворюється в поведінкову активність, яка побу-
дована на участі у спільній діяльності, що потребує 
здатності до розуміння складних ідей, змісту явищ 
тощо (Nelson, 2016). Як зауважує Nelson (2016), ро-
бота над проєктом дозволяє сформувати складники 
досліджуваного феномена, що й підтверджують ре-
зультати експерименту. Праця Fox (2013) містить 
результати впровадження в освітній процес методу 
проєкту. Науковець акцентує увагу на тому, що за-
вдяки роботі над проєктом у студентів підвищилися 
рівень мотивації, впевненості у собі, відповідальнос-
ті за власне навчання, рівень комунікативних нави-
чок, з’явилися здібність до самостійного навчання, 
успіх у вирішенні проблем, відчуття довіри зі сторо-
ни інших, здатність застосовувати отримані навички 
соціального співробітництва в реальному житті. До 
того ж, проєктна діяльність сприяє самовираженню 

молоді, дозволяє висловлювати власні думки, впли-
вати на досвід, відчувати, бачити результати сво-
єї праці, що надихає на подальші досягнення (Fox, 
2013). Однак для запровадження в освітній процес 
методу навчального проєкту на постійній основі у 
викладання всіх дисциплін навчального плану по-
трібна готовність викладачів до застосування цього 
методу на практиці, їх вміння управляти процесом 
реалізації проєктів студентами (Nelson, 2016). Крім 
того, студентство, маючи різне походження, культу-
ру, рівень виховання, не завжди готове експеримен-
тувати з власним попереднім успіхом, боячись отри-
мати невдачу під час вивчення дисципліни за новими 
вимогами, методами. 

Висновки. Отже, здійснений експеримент із упро-
вадженням методу проєкту в навчальну діяльність 
студентів показав позитивні зрушення в рівнях пси-
хологічної компоненти професійної компетентності 
в респондентів експериментальної групи в порівнян-
ні зі студентами контрольної групи. Було встанов-
лено, що до впровадження в освітній процес роботу 
над проєктами майже половина студентів мали се-
редній рівень феномена, третя частина студентів на-
лежала до високого рівня та п’ята частина студентів 
перебувала на низькому рівні психологічної компо-
ненти. Після річної діяльності зі створення та реалі-
зації проєктів рівень досліджуваного феномена під-
вищився. Половина студентів сформували високий 
рівень, майже половина майбутніх фахівців – серед-
ній рівень, незначна частина студентів залишилися 
на низькому рівні. Проведене дослідження показало 
ефективність реалізації проєктів в освітньому про-

Рис. 1. Результати порівняльного аналізу рівня психологічного компонента 
професійної компетентності майбутніх фахівців (І, ІІ зрізи, у%)

Складено самостійно
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цесі закладу вищої освіти щодо формування психо-
логічної компоненти професійної компетентності 
майбутніх фахівців, що підтверджують отримані ре-
зультати.

Перспективи подальших досліджень. Представ-
лене дослідження не охоплює всіх аспектів пробле-

ми. Перспективними напрямами подальшої наукової 
роботи можуть бути: проблема підготовки виклада-
чів до застосування методу проєкту в роботу з май-
бутніми фахівцями, типологія участі студентів у ре-
алізації навчальних проєктів, технологія оцінювання 
проєктної діяльності студентів.
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В статье освещена актуальная проблема зависимости психологического компонента профессиональной 
компетентности будущих специалистов от применения в образовательном процессе учебного проекта. Целью 
статьи является изучение влияния применения учебного проекта в образовательной деятельности высше-
го учебного заведения на психологический компонент профессиональной компетентности будущих специали-
стов. Определены содержание, структура психологического компонента профессиональной компетентности 
будущих специалистов, который рассматривается как комплекс характеристик будущих специалистов и со-
держит психологические знания, умения, мотивационные, эмоциональные процессы, личностные свойства, ко-
торые помогают осуществлять профессиональную деятельность, самосовершенствование, и состоит из мо-
тивационной, эмоциональной, деятельной, личностной, когнитивной составляющих. Охарактеризован опыт 
формирования психологического компонента профессиональной компетентности будущих специалистов с по-
мощью учебного проекта, введенного в образовательный процесс Института филологии Киевского универси-
тета имени Бориса Гринченко. Среди исследовательского инструментария были использованы: диагностиче-
ские методики изучения составляющих, показателей психологического компонента профессиональной компе-
тентности будущих специалистов, метод эксперимента, метод сравнения, корреляционный анализ. Актуаль-
ность темы подтверждена приведенными результатами опроса будущих специалистов, которые проходили 
диагностику по проблемам изучения уровня психологического компонента профессиональной компетентности 
к применению в образовательном процессе учебного проекту и после. В эксперименте участвовало 227 буду-
щих специалистов по специальности «035 Филология». Путем экспериментальной деятельности определены 
особенности применения учебного проекта в образовательном процессе учреждения. Выявлено, что уровень 
психологического компонента профессиональной компетентности до внедрения учебного проекта был ниже, 
чем уровень изучаемого явления после применения проекта в образовательном процессе. Результаты анализа 
показали, что процесс создания и реализации учебного проекта будущими специалистами влияет на формиро-
вание психологического компонента профессиональной компетентности студентов.

Ключевые слова: компетентность; показатель; проект; профессиональная компетентность; 
психологический компонент профессиональной компетентности; составляющая; учебный проект.
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The article highlights the actual problem of the dependence of the psychological component of the professional 
competence of future specialists on the use of an educational project in the educational process. The purpose of the 
article is to study the features of the influence of the use of an educational project in the educational activities of a 
higher educational institution on the psychological component of the professional competence of future specialists. 
The content and structure of the psychological component of the professional competence of future specialists have 
been determined, which is considered as a complex of characteristics of future specialists, contains psychological 
knowledge, skills, motivational, emotional processes, personal properties that help to carry out professional activities, 
self-improvement, and consists of motivational, emotional, activity, personal, cognitive components. The experience 
of the formation of the psychological component of the professional competence of future specialists with the help 
of an educational project introduced into the educational process of the Institute of Philology of Borys Grinchenko 
Kyiv University is characterized. Among the research tools were used: diagnostic methods for studying the components, 
indicators of the psychological component of the professional competence of future specialists, the experimental method, 
the comparison method, and correlation analysis. The relevance of the topic is confirmed by the results of a survey of 
future specialists who underwent diagnostics on the problems of studying the level of the psychological component of 
professional competence for use in the educational process of an educational project and after. The experiment involved 
227 future specialists in the specialty «035 Philology». Through experimental activities, the features of the application 
of the educational project in the educational process of the institution have been determined. It was revealed that the 
level of the psychological component of professional competence before the implementation of the educational project 
was lower than the level of the studied phenomenon after the application of the project in the educational process. The 
results of the analysis showed that the process of creating and implementing an educational project by future specialists 
affects the formation of the psychological component of students’ professional competence.

Key words: competence; component; educational project; index; professional competence; project; 
psychological component of professional competence. 


