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Abstract. Dynamic and global changes, that covered all areas of social 
life, also caused significant changes in education. In order to correspond 
internally to modern reality, graduates of a higher education institution 
should not only adapt to the new situation, but also be able to change it and 
at the same time change and develop themselves. In these conditions, the 
most important task of higher education is a need to develop a model for the 
development of professional competence of future specialists.

Purpose: to prove the development model of professional competence 
of future psychologists in the context of modern society.

To create a model for the development of professional competence of 
future psychologists the ideas of scientific approaches such as systemic, 
personal-activity, personality-oriented, competence, synergistic, eco-facil-
itation, contextual were used. During the modeling the following princi-
ples of development of professional competence were used: the principle 
of systemic; the principle of humanity and the professional orientation of 
the model; the principle of model flexibility in conditions of variable edu-
cational space; the principle of model dynamism; the principle of variability 
of the model.

Internal psychological and external psychological and pedagogical con-
ditions of development of professional competence of future psychologists 
are singled out. External conditions also include procedural and techno-
logical conditions: the presence of a scheme of an indicative basis of edu-
cational and professional activity in the form of a competence model of a 
specialist psychologist; purposeful development of all components of the 
professional competence of the future psychologist with the use of active 
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teaching methods, professional tests, reflection and reflexive self-diagnosis, 
portfolio method, etc.; systematic tracking (monitoring and self-analysis) of 
the development of professional competence of students during the entire 
period of study at the university. However, these external conditions are 
internalized into the internal conditions for the development of the profes-
sional competence of the future psychologist: the student's knowledge of 
the orientational basis of educational and professional activity in the form 
of a competence model of a specialist psychologist; the student has a suf-
ficiently high level of development of polyfunctional competences – the 
professional orientation of the individual, the value-semantic sphere, which 
are the motivational basis of the educational, professional and future profes-
sional activity; the student has the necessary level of development of uni-
versal professional competences – emotional-volitional qualities (self-reg-
ulation) aspiration for changes, self-development, personal professional 
development plan, etc.

In its structure, professional competence is integrative, then for the com-
ponential division of the professional competence of future psychologists, an 
analysis of professional activity in the conditions of the university was carried 
out. As a result, the components of professional competence, that are formed 
in procedural dependence, such as: motivation and value; emotionally-voli-
tional; cognitive; operational and activity; reflexive were determined. 

Establishing the interrelations and the functioning of all components 
of professional competence is provided by psychological mechanisms, to 
which in our study we have included readiness for changes, self-regulation, 
self-organization, reflection, professional motives.

Structural components of the model reveal the internal organization of 
the process of developing the professional competence of future psychol-
ogists – approaches, principles, psychological mechanisms, psychologi-
cal conditions, structural components and are responsible for the constant 
reproduction of interaction between the elements of this process.

1. Вступ
На сучасному етапі розвитку суспільства у контексті євроінтегра-

ції, модернізації освітньої галузі з урахуванням вимог Болонського 
процесу, актуалізується проблема розвитку професійної компетент-
ності майбутнього фахівця. Зафіксувати конкретний зміст знань, який 
треба передати під час професійної підготовки майбутніх психологів 
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можливо, проте в змінних умовах суспільства виникають все нові і 
нові професійні ситуації, які потребують постійного вдосконалення 
власних знань або їх трансформації та сприяють розвитку особисто-
сті майбутнього фахівця. Професійна компетентність ґрунтується на 
знаннях і вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи 
особистісне ставлення до них майбутніх психологів, а також його дос-
від, який дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знає студент 
та її спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе їх 
застосувати. 

Розвиток професійної компетентності – це динамічний процес, який 
важко спрогнозувати, складно встановити чіткий взаємозв’язок між 
кваліфікацією спеціаліста і його успішністю, як і складно визначити 
саме поняття професійна компетентність, психологічні механізми та 
умови її розвитку. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є створення 
моделі розвитку професійної компетентності майбутніх психологів в 
умовах сучасного суспільства. 

Мета: розробити та обґрунтувати модель розвитку професійної 
компетентності майбутніх психологів в умовах сучасного суспільства. 

Поставлена мета реалізовувалася у вирішенні таких завдань: 
1. На основі теоретичного аналізу визначити основні структурні ком-

поненти розвитку професійної компетентності майбутніх психологів.
2. Обґрунтувати психолого-педагогічні умови розвитку професій-

ної компетентності майбутнього психолога в сучасному освітньому 
просторі.

3. Розкрити психологічні механізми розвитку професійної компе-
тентності майбутніх психологів та визначити їх роль та взаємозв’язок. 

2. Поняття модель: суть і характеристика 
Модель (лат. modulus – міра, аналог, зразок) у психології – це 

система об’єктів або знаків, яка відтворює істотні властивості систе-
ми-оригіналу; «узагальнений абстрактно-логічний образ конкретного 
феномену, який відображає і репрезентує суттєві структурні зв’язки 
предмету дослідження, представлений в наочній формі і здатний дати 
нове знання про об’єкт дослідження» [16]. 

Модель розвитку професійної компетентності, узагальнюючи 
проміжні моделі (моделі діяльності, моделі професійних харак-
теристик, моделі розвитку), дозволяє спрогнозувати розвиток тих 
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характеристик майбутнього фахівця, на основі яких можна зробити 
висновок про сформованість професійної компетентності, в контек-
сті дослідження. 

На думку В.І. Загвязинский [3], модель буває: описовою (це текст, 
що розкриває принципи освіти, його етапи та технології, зв'язку між 
проблемою, змістом, способами його трансформації і результатами); 
структурної (представляє ієрархію компонентів системи); функціо-
нальної або функціонально-динамічної (модель із застосуванням схем 
і порівняльних таблиць, які розкривають зв'язки між елементами і спо-
собами функціонування системи). 

У процесі побудови моделі розвитку професійної компетентності 
психолога, ми, опиралися на концепції професійного розвитку, пред-
ставленої в роботах Н.Н. Нечаева [9]. З точки зору автора, в процесі 
професійного становлення майбутніх психологів можна виділити три 
базових рівня – предметний, теоретичний та практичний. Предмет-
ний рівень передбачає формування професійних установок, уявлень, 
концепцій, що визначають професійне сприйняття та інтерпретацію 
реальності. Цей рівень професійної діяльності в цілому співпадає з 
початковою стадією вузівської підготовки. Автор розглядає його як 
базу для створення професійно значимих характеристик професійної 
діяльності. Другий рівень професійного розвитку – це теоретичний. 
Він включає в себе засвоєння цілого спектру теоретичних концепцій 
та підходів вітчизняної та зарубіжної психології. Даний рівень відо-
бражає результати формування основних структур професійного мис-
лення, зокрема, спеціалізованого внутрішнього плану дій, адекватних 
форм і методів професійної діяльності.

Практична стадія професійної розвитку в університеті передбачає 
формування здатності самостійно ставити задачі та вирішувати їх. Це 
останній етап у професійному розвитку особистості студента в виші, 
як правило, цей етап редукований, хоча, згідно Н.Н. Нечаєву, він є най-
більш значимим у підготовці майбутнього психолога [9]. 

Структурно-функціональна модель розвитку професійної компетент-
ності у майбутніх психологів характеризується цілісністю, взаємодією 
структурних компонентів, умов їх функціонування і може виступати в 
ролі зразка/еталону в процесі професійної підготовки майбутнього пси-
холога. Дана модель циклічна і передбачає освоєння всіх рівнів на кож-
ному етапі професійного становлення майбутніх психологів. 
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Для створення моделі розвитку професійної компетентності май-
бутніх психологів були застосовані ідеї – системного, особистісно-ді-
яльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентністного, синерге-
тичного, екофасилітативного, контекстного підходів. 

Вибір особистісно-діяльнісного підходу в якості практико-орієн-
тувальної тактики, при розробці моделі розвитку професійної ком-
петентності, зумовлений обґрунтуванням умов для самоактуалізації 
майбутнім психологом у професійній діяльності та особистісного 
зростання, формування активності студентів за рахунок партнерських, 
довірливих суб’єкт-суб’єктних стосунків з викладачами, єдності зов-
нішніх і внутрішніх мотивів. 

Згідно системного підходу професійна компетентність є підсис-
темою професійної підготовки майбутніх психологів, має відкритий 
вірогідний характер, володіє гнучкістю, динамічністю, а ефективність 
її формування залежить від організації системних впливів у навчаль-
но-професійній діяльності.

Компетентнісний підхід пропонує принципове оновлення процесу 
вузівської підготовки на основі виокремлення професійних, ключових 
компетенцій, що забезпечать готовність до виконання професійних 
задач, до неперервності освіти і самоосвіти впродовж всього життя. 

Особистісно-орієнтований підхід в освітній системі характеризу-
ється недирективним супроводом суб'єктів навчальної підготовки, під-
вищенні кваліфікації в процесі реалізації створюваних ними індивіду-
альних освітніх стратегій розвитку професійної компетентності. Чітке 
визначення і засвоєння професійних компетенцій виступає тільки як 
додатковий елемент у реалізації освітньої самоорганізації студента. 
Освітній продукт цієї особистісно орієнтованої підготовки виявля-
ється полімодальним, гнучким, таким, що постійно розвивається. 
Врахування в навчальному процесі індивідуальних особливостей, 
інтересів та потреб майбутніх фахівців забезпечить розвиток індивіду-
альної саморегуляції, упевненість у своїх силах вирішувати проблемні 
навчально-професійні завдання [11].

Синергетичний підхід ґрунтується на домінуванні в процесі роз-
витку професійної компетентності майбутніх фахівців самоосвіти, 
самоорганізації і полягає в стимулюючому впливі на суб'єкта з метою 
його саморозкриття і самовдосконалення, самоактуалізації в процесі 
співпраці з іншими людьми і з самим собою. Синергетичний підхід 
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використовується в психології при вивченні відкритих (обмінюються 
речовиною, енергією та інформацією), нелінійних (багатоваріантних 
і незворотних в плані розвитку), само розвиваючих (змінюються під 
впливом внутрішніх протиріч, факторів і умов) і само організованих 
(спонтанно упорядковуються, що переходять від хаосу до порядку) 
систем. Тому при виникненні проблемних ситуацій не має універсаль-
ного варіанту, а головне завдання полягає в актуалізації зовнішніх і 
внутрішніх ресурсів майбутнього психолога для його конструктивного 
вирішення. 

Екофасилітативний підхід, розроблений П. Лушиним, заснований 
на принципах гуманізму та екологічності (в профіцитарній логіці). 
Екофасилітація – це процес управління відкритою динамічною сис-
темою особистості з метою підтримання її в стані самозміни та само-
розвитку. Згідно даного підходу навчання допомагає моделювати 
спільне переживання навчальної ситуації, в якій викладач-професіо-
нал виступає як посередник, який розширює професійні інформаційні 
горизонти і способи їх освоєння, сприяє фасилітативно супроводжує 
процес відповідно динаміці і характеру навчальної або особистісної 
саморегуляції в умовах утруднення, переходу, коли наявних засобів 
для оволодіння новим недостатньо [4].

Екофасилітативний підхід, розроблений П. Лушиним, заснований 
на принципах гуманізму та екологічності (в профіцитарній логіці). 
Екофасилітація – це процес управління відкритою динамічною сис-
темою особистості з метою підтримання її в стані самозміни та само-
розвитку. Згідно даного підходу навчання допомагає моделювати 
спільне переживання навчальної ситуації, в якій викладач-професіо-
нал виступає як посередник, який розширює професійні інформаційні 
горизонти і способи їх освоєння, сприяє / фасилітативно супроводжує 
процес відповідно динаміці і характеру навчальної або особистісної 
саморегуляції в умовах утруднення, переходу, коли наявних засобів 
для оволодіння новим недостатньо [4].

Контекстний підхід характеризується активним навчанням із 
застосуванням професійного контексту, що насичує навчальний про-
цес елементами професійної діяльності. Відповідно до контекстного 
підходу, застосовуючи реальні професійні завдання з метою їх вико-
нання, майбутні психологи стикаються з невизначеністю, коли певний 
час невідомі всі факти. За таких умов контекстний підхід виступає як 
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передумова та рушій розвитку професійної компетентності майбутніх 
психологів [1; 2].

В ході моделювання використовуються запропоновані Н.Б. Пікан-
товою принципи процесу розвитку професійної компетентності: 
1) принцип системності, що забезпечить цінність процесу розвитку 
професійної компетентності майбутнього психолога всіх його ком-
понентів: цілей, змісту, методів, форм і результату даного процесу; 
2) принцип гуманності і професійної спрямованості моделі, пропо-
нуючи її орієнтацію на розвиток активної і творчої позиції студентів 
до майбутньої професійної діяльності на основі сучасних технологій 
як необхідної умови їх професійного зростання; 3) принцип гнучкості 
моделі в умовах змінного освітнього простору; 4) принцип динаміч-
ності моделі, які пропонують її розвиток, постійні зміни і наповнення 
новим змістом; 5) принцип варіативності моделі, що пропонує можли-
вість науково розробляти і теоретично обґрунтовувати нові ідеї [13]. 

Розвиваючи ідеї Н.Б. Пікатової, вважаємо за необхідне доповнити 
принципом профіцитарності моделі – суть якого полягаю в упевнено-
сті викладача в тому, що студент володіє достатніми можливостями 
реагування на нову ситуації. Принцип самоорганізації соціальної 
освітньої екосистеми (передбачає прийняття того факту, що сучасний 
мінливий та невизначений стан освітнього простору створює опти-
мальне середовище для постійної зміни професійної компетентності 
майбутніх психологів [4]. 

Особливістю розробленої моделі розвитку професійної компе-
тентності у майбутніх психологів є її спрямованість на активізацію 
співпраці в навчально-професійній діяльності викладача і студента 
та визначається наступними властивостями: відкритістю, оскільки 
змістовне наповнення моделі залежить від впливу умов зовнішнього 
середовища (соціального запиту) і отримані результати роблять свій 
вплив на зовнішнє середовище; системністю, що обумовлено, перш 
за все, положеннями системного підходу до її розробки і реалізації і 
тим, що процес розвитку професійної компетентності є підсистемою 
більш складної системи освітнього процесу; неадитивністю – функ-
ціонування моделі розвитку професійної компетентності у майбутніх 
психологів як системи не може бути зведене до суми функціонування 
окремих її підсистем; рівневість, що передбачає сформованість різних 
рівнів професійної компетентності у майбутніх психологів і можли-
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вість переходу з одного рівня на інший; гнучкістю, яка проявляється 
в її мінливості з урахуванням соціального замовлення, варіативності 
у виборі організаційних форм і методів навчання; динамічністю, яка 
забезпечується її постійні зміни. 

3. Структурні компоненти розвитку професійної компетентності
Сформовані наукові підходи в розробці моделі розвитку профе-

сійної компетентності майбутніх психологів, прагнучи до цілісності 
і системності розгляду певної моделі, не приділяють першочергової 
уваги аспекту розвитку особистості майбутнього психолога як най-
важливішої мети гуманістичної концепції сучасної освіти. Тому за 
основу побудови структури професійної компетентності майбутніх 
психологів була взята багатокомпонентна модель, що складається з 
структур професійної діяльності, особистісних якостей і індивідуаль-
них властивостей.

У зв'язку з тим, що професійна компетентність у своїй структурі 
інтегративна, то для компонентного поділу професійної компетентно-
сті майбутніх психологів був проведений аналіз професійної діяльно-
сті в умовах вишу. В результаті визначилися доцільні складові профе-
сійної компетентності які формуються в процесуальній залежності, а 
саме: мотиваційно-ціннісний; емоційно-вольової; когнітивний; опера-
ційно-діяльнісний; рефлексивний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент, на нашу думку, характеризу-
ється наступними показниками: ставлення до професії як цінності; 
розуміння і переживання її значущості як для суспільства, так і для 
власного розвитку; інтерес до навчальних дисципліни і питань освіти в 
цілому; захопленість наукою і прагнення до самовдосконалення. Усві-
домлення своїх потреб і можливостей, морально-етичних цінностей та 
співвіднесення їх із потребами, можливостями інших, а також порів-
няння їх із суспільними потребами та вимогами; здатність реально, 
без стійких упереджень та стереотипів сприймати внутрішній світ 
своїх клієнтів, вміти бачити в кожному позитивні якості особистості; 
усвідомлення та критичне осмислення своїх можливостей, здатність 
розуміти норми, культуру і цінності як соціальних груп, так і клієн-
тів; посадової ролі, особливостей впливу на клієнта, результативності 
власних бажань і переконань; готовність порівнювати себе з іншими, 
змінюватися, духовно розвиватися разом зі своїми клієнтами.
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Ціннісний компонент є основою позиції, яку суб'єкт визначає стосовно 
світу, суспільства, соціального оточення, самого себе та власної пове-
дінки, це здатність брати на себе відповідальність, надавати підтримку 
іншим людям, будувати взаємодію на паритетній основі, виходячи з того, 
що цінності – це значення й ідеали, які визначають всі цільові установки 
соціальної поведінки особистості майбутнього психолога. 

Емоційно-вольовий компонент – почуття, вольові процеси, що 
забезпечують успішний перебіг і результативність діяльності майбут-
нього психолога; емоційний тонус, емоційна сприйнятливість, ціле-
спрямованість, самовладання, наполегливість, ініціативність, рішу-
чість, самостійність, самокритичність, самоконтроль.

Когнітивний компонент професійної компетентності, представле-
ний сукупністю психологічних знань, забезпечує актуалізацію таких 
рефлексивно-когнітівних ресурсів саморозвитку, як самопізнання і 
самоаналіз, приводячи до підвищення рівня усвідомлення своїх осо-
бистісних і професійних якостей, формування цілісної професійної 
та особистісної «Я-концепції ». Когнітивний компонент професійної 
компетентності становить інструментальну основу для реалізації осо-
бистісно-професійного саморозвитку фахівців, пов'язаний з умінням 
грамотно застосовувати отримані психологічні знання при взаємодії 
з оточуючими людьми і здійснювати самовплив, що дає можливість 
майбутньому психологу використовувати накопичені практичні психо-
логічні вміння і навички для розширення арсеналу наявних інструмен-
тальних ресурсів, що сприяють саморозвитку.

Операційний компонент професійної компетентності майбутніх 
психологів полягає в оволодінні професійними навичками та техні-
ками, психологічним інструментарієм не тільки в семантичному, а й 
процедурному аспекті. Відбувається переорієнтація від розуміння до 
інтерпретації. У психології інтерпретація використовується у вузькому 
(прийом, комунікативна техніка, направлена на виявлення неусвідом-
лених фактів психічного життя, їх подальше осмислення у ході взає-
модії психолога та клієнта, що потребує психологічної допомоги) та 
широкому смислах (характеристика процесу надання психологічної 
допомоги, що включає всі його етапи та забезпечує смислову гармонію 
індивідуального буття людини у світі). 

Рефлексивний компонент виявляється в умінні свідомо контро-
лювати результати власної діяльності, рівень особистого розвитку 
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та особистих досягнень, сформованість таких якостей як креатив-
ність, ініціативність, здатність до самоаналізу та самовдосконалення. 
Рефлексивний компонент виступає як регулятор особистих досягнень, 
рушій пошуку особистісного змісту у спілкуванні з людьми, самоке-
рованості, формування індивідуального стилю діяльності у майбутній 
професійній діяльності.

З огляду на те, що мотиваційно-ціннісний і емоційно-вольової 
етапи виконують функцію «пускового механізму» розвитку професій-
ної компетентності майбутнього психолога, когнітивний і операцій-
но-діяльнісний – створюють інформаційний і практико-орієнтований 
плацдарм, рефлексивний – дозволяє визначити рівневі показники ком-
понентного складу професійної компетентності.

4. Психологічні умови розвитку  
професійної компетентності майбутніх психологів

Розвитку професійної компетентності у майбутніх психологів 
сприяють психолого-педагогічні умови. Серед умов, що обумовлюють 
розвиток професійної компетентності, ми виділяємо внутрішні умови, 
що забезпечують здатність застосовувати отримані знання і досвід у 
професійній діяльності (інтелектуальні здібності, креативність, осо-
бистісні властивості і індивідуально-типологічні особливості), готов-
ність до виконання професійної діяльності, що має на увазі рівень 
сформованості професійної позиції; і зовнішні умови, які передба-
чають ресурс навчального закладу (навчальні досягнення студентів, 
якість освітнього процесу) і включення особистого досвіду майбутніх 
психологів в с освітню організацію. 

До групи зовнішніх належать умови, в яких здійснюється профе-
сійна діяльність майбутнього психолога.

На думку Л.М. Мітіної як чинник, що впливає на розвиток профе-
сійної компетентності, слід розглядати професійну освіту та освітній 
простір підготовки майбутнього фахівця [6].

Психологічні умови розвитку професійної компетентності майбут-
нього психолога розкривають якісну характеристику основних факто-
рів освітнього простору і відображають головні вимоги до організації 
його сукупних можливостей, так Перегончук Н.В. виокремлює такі: 
освітній простір є не тільки джерелом інформації, а можливістю для 
саморозвитку майбутнього фахівця; актуалізує потребу для постійного 
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оновлення знань (неперервна освіта, освіта продовж всього життя і у 
різних інституціях – формальна, неформальна, інформальна); особи-
стісно усвідомленим (мотиви, цінності, орієнтації, потреби) та особи-
стісно зорієнтованим (професійний та особистісний розвиток, опти-
мізація особистісного потенціалу); актуалізує активність майбутнього 
психолога; розширює межі навчального діалогу, що сприяє розвитку 
професійно важливих якостей майбутнього психолога (рефлексія, 
самопізнання, самоконструювання) [12].

Другою психолого-педагогічною умовою розвитку професійної 
компетентності майбутнього психолога виступає особистість самого 
викладача. На думку М.К. Мамардашвілі [5] спеціально підготувати 
майбутнього фахівця будь-якої професії, неможливо, адже, найкраща 
передача знань відбувається тоді, коли педагог не займається педагогі-
кою, сам спеціально не вчить, а є прикладом проживання свого життя 
як професіонала. Навчання допомагає моделювати спільне пережи-
вання навчальної ситуації, в якій викладач-професіонал виступає як 
посередник, який розширює професійні інформаційні горизонти і 
способи їх освоєння [4]. Найсуттєвішим моментом тут є не стільки 
знання, вміння і навички, отримані під час взаємодії викладач-студент, 
а зміна і структурування внутрішнього простору майбутнього фахівця, 
демонстрація способів самопізнання, самоконструювання, рефлексії, 
екзистенційного саморозуміння і т.п. Викладач-психолог виступає як 
безпосередній стимул нового смислу освоюваних в навчанні знань, 
умінь і навичок, форм організації поведінки, життя в цілому. 

Безпосереднє спілкування з професіоналом створює умови для 
здійснення переходу майбутнього психолога через кордон власного 
розуміння в світ професійної свідомості і професійної семантики. 
І тільки так з поля допрофесійної функціонування суб'єкт назавжди 
переміщується в поле професійного функціонування [10]. 

Третьою психолого-педагогічною умовою розвитку професійної 
компетентності майбутніх психологів є неперервність та різноманіт-
ність (формально, неформальна та інформальна) освіти.

На думку Т.В. Мухлаевої [8] розвиток потенціалу неформальної 
освіти здатне найбільш повно реалізувати ідею освіти протягом всього 
життя. Це дозволяє виділяти цілий ряд специфічних характеристик 
неформальної освіти, безумовно затребуваних в сучасному суспіль-
стві: орієнтація на конкретні освітні запити різних груп населення; 
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особлива увага до освітніх потреб конкретних категорій людей; висо-
кий рівень персональної активності студентів, заснованій на власній 
мотивації; внутрішня відповідальність студентів за результат освітньої 
діяльності, високий особистісний смисл навчання; розвиток професій-
ної мобільності в швидко змінних умовах сучасного світу; розвиток 
професійно важливих якостей особистості, що забезпечують сприят-
ливі передумови для професійної діяльності та гідного життя загалом; 
організація стосунків між учасниками освітнього процесу на взаємній 
повазі, демократичній культурі. 

Інформальна освіта – індивідуальна пізнавальна діяльність, що 
супроводжує повсякденне життя і необов’язково носить цілеспрямо-
ваний характер; спонтанна освіта, що реалізується за рахунок власної 
активності індивідів в насиченому культурно-освітньому середовищі; 
спілкування, читання книг, науково-популярної літератури, відвіду-
вання закладів культури, подорожі, засоби масової інформації; резуль-
тати повсякденної робочої, сімейної чи будь-якої діяльності, що не має 
чіткої структури; спонтанно виникаючі можливості професійних ситу-
ацій – спілкування з людьми психологічної професії. Всі ці, на перший 
погляд стихійні освітні агенти суспільства сприяють перетворенню їх 
освітнього потенціалу в діючі фактори розвитку професійної компе-
тентності майбутніх психологів і їх особистості. Інформальна освіта 
пропонує створити умови для пошуку майбутнім фахівцем власної 
самоідентичності (прояв особистісного потенціалу, усвідомлення 
індивідом своєї суті, визначення свого місця в професійному середо-
вищі і співвіднесення себе із фундаментальними цінностями). Інфор-
мальна освіта потребує не тільки реалізації освітньої діяльності через 
зовнішні впливи, але і обумовлює виникнення внутрішніх новоутво-
рень, перетворень під впливом отримання нових знань [4; 12]. 

Четвертою умовою розвитку професійної компетентності майбут-
нього психолога є варіативність освітнього простору. Суть цієї умови 
можна описати у трьох вимірах: багатоманітність як кількісна характе-
ристика, як якісна характеристика (несхожість, індивідуальність, «уні-
кальність»); динамічність як процесуальна характеристика. 

В контексті варіативності освітніх послуг можна говорити про їх 
адресність: здатність освіти відповідати мотивам і можливостям різ-
них груп та їх індивідуальним можливостям; можливість управління 
змінами, інноваціями в одному освітньому просторі різноманітності. 
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Варіативним елементом змісту освіти виступають способи ство-
рення ситуацій, враховуючи суб’єктний досвід учасників і способи 
вирішення проблемних ситуацій. Основна функція запропонованого 
варіативного змісту освіти – надання освіті особистісного смислу, 
перехід освіти в самоосвіту. Для опису такого змісту освіти фіксуються 
границі «всередині» яких розгортається варіативний зміст і результат, 
до якого повинен прийти майбутній фахівець. Такими границями/ета-
лонами в рамках компетентнісного підходу є компетенції, які можуть 
бути сформовані на будь-якому предметному змісті і практико-орієн-
тованій ситуації. 

До зовнішніх умов також відносять – процесуально-технологічні 
умови: наявність схеми орієнтовної основи навчально-професійної 
діяльності у вигляді компетентнісної моделі фахівця-психолога; 
цілеспрямований розвиток усіх компонентів професійної компе-
тентності майбутнього психолога з використанням методів актив-
ного навчання, професійних проб, рефлексії та рефлексивної само-
діагностики, методу портфоліо та ін.; систематичне відстеження 
(моніторинг і самоаналіз) розвитку професійної компетентності 
студентів протягом всього періоду навчання у вузі. Проте, дані зов-
нішні умови ітеріоризуються у внутрішні умови розвитку профе-
сійної компетентності майбутнього психолога: володіння студентом 
орієнтовною основою навчально-професійної діяльності у вигляді 
компетентнісної моделі фахівця-психолога; наявність у студента 
досить високого рівня розвитку поліфункціональних компетенцій – 
професійної спрямованості особистості, ціннісно-смислової сфери, 
які є мотиваційною основою навчально-професійної та майбутньої 
професійної діяльності; наявність у студента необхідного рівня 
розвитку універсальних професійних компетенцій – емоційно-во-
льових якостей, прагнення до саморозвитку, особистого професій-
ного плану фахового зростання і т.п.

З точки зору психології особливий інтерес представляють вну-
трішні умови, опосередковано або безпосередньо впливають на роз-
виток професійної компетентності майбутнього психолога відносять: 
самосвідомість, системне і творче мислення, мотиваційну сферу осо-
бистості. Знання і розуміння себе, можливість розкрити в собі потен-
ціал, необхідний для самореалізації, пов'язані з розвиненою самосві-
домістю; творче мислення, сприяє прийняттю нестандартних рішень в 
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стандартних ситуаціях, допомагає побачити в загальновідомому нові 
грані. Системне ж мислення дозволяє підходити до проблеми гло-
бально, оцінювати власну діяльність з точки зору її значущості для 
світового прогресу. Нарешті, прагнення реалізувати себе в професій-
ній діяльності на основі розвиненої емоційно-вольової сфери формує 
професійні цілі, спрямованість особистості на досягнення успіхів при 
постійній роботі над собою. В якості основних внутрішніх чинників 
Л.М. Мітіна виокремлює мотиваційно-ціннісні орієнтації майбутнього 
психолога і очікування від самого себе як професіонала, що виплива-
ють з його майбутньої професійної діяльності, а також інтеріоризовані 
очікування і оціночні судження з боку безпосереднього його соціаль-
ного оточення [6]. 

До групи внутрішніх факторів вчені [6] відносять: мотиви, захо-
плення, інтереси, які займають провідне місце в структурі особисто-
сті, пронизуючи спрямованість, характер, емоції, здібності, психічні 
процеси та ін. 

Як одну із психологічних умов розвитку професійної компетент-
ності майбутнього психолога Л.М. Мітіна виокремлює внутрішньо-
особистісні протиріччя як суб'єктивно пережита неузгодженість тих 
чи інших тенденцій у самосвідомості особистості, а основним засо-
бом подолання внутрішньоособистісних протиріч вважає внутрішню 
активність особистості [6]. Ґрунтуючись на даному положенні вона 
розглядає внутрішню активність як внутрішній чинник, що впливає на 
розвиток професійної компетентності майбутніх психологів, їх само-
реалізації в професії, так і в напрямку самопізнання себе в майбутній 
професійній діяльності.

Розглянуті психолого-педагогічні умови сприяють успішному роз-
витку професійної компетентності майбутніх психологів, так як акти-
візують навчально-пізнавальну діяльність, підвищує мотивацію до 
набуття нових знань, забезпечує послідовний перехід від засвоєння 
професійних знань до їх застосування, до самостійності у вирішенні 
професійних задач в умовах невизначеності освітнього простору та 
суспільства загалом. 

Розвиток професійної компетентності майбутніх психологів – це 
перехід потенційних можливостей, накопичених майбутнім психоло-
гом в процесі вузівської підготовки в дієві (практико-орієнтовані), що 
відповідають специфіці його професійної діяльності. 
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5. Психологічні механізми розвитку  
професійної компетентності майбутніх психологів 

Визначення сутності поняття «психологічний механізм» розвитку 
професійної компетентності» базується на сукупності теоретичних 
положень. Ми виходили з того, що психологічний механізм як складно 
організоване внутрішнє утворення цілісної структури розвитку про-
фесійної компетентності складає собою сукупність внутрішніх пси-
хічних перетворень, що виявляються в структурних змінах професій-
ної компетентності, у взаємозв'язках його структурних компонентів; 
взаємодіючи з психологічними факторами і умовами, психологічними 
механізмами, що детермінують її розвиток. 

До таких механізмів у нашому дослідженні ми включили такі: 
професійні мотиви, саморозвиток, саморегуляція, самоорганізація, 
рефлексія, готовність до змін. 

Професійна мотивація – це процес наповнення смислами найбільш 
значимих стимулів праці, в результаті чого виникає структура у вигляді 
ієрархії смислоутворюючих мотивів, здатна здійснювати зворотній 
вплив на навчально-професійну діяльність особистості.

Саморозвиток майбутніх психологів – це цілеспрямований процес 
само- вдосконалення, детермінований метою і стратегією навчальної 
діяльності, здобуттям професійних знань, умінь та навичок, виник-
ненням потреби розвитку професійних якостей. Потреба є умовою 
активності майбутніх фахівців і визначає мотиви їхньої навчальної 
діяльності, пробуджує у них прагнення до професійного саморозвитку 
та самовдосконалення, бажання підвищити свої індивідуальні можли-
вості, розвивати професійні якості [10]. 

Прагнення до безперервного саморозвитку визначається розвине-
ності самосвідомості, самоспостереження, самоосвіти, самоактуаліза-
ції (прагнення людини до можливо більш повного розкриття та роз-
витку своїх можливостей).

Саморегуляція – це «інтегративні психічні явища, процеси та стани», 
що забезпечують самоорганізація різних видів психічної активності» 
людини, «цілістність індивідуальності та становлення буття людини». 
Усвідомлена саморегуляція багаторівневий процес ініціації, побудови 
психічної активності та управління нею для досягнення усвідомлено 
висунутих і суб'єктних прийнятих цілей діяльності» [7, с. 8]. Само-
регуляція розглядається як специфічна діяльність суб’єкта, що має 
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індивідуальну структуру і стиль. Індивідуальний стиль визначається 
взаємодією різнорівневих механізмів, які реалізовують процес саморе-
гуляції, тобто можна говорити про саморегуляцію як про систему пси-
хотехнологій, спрямованих на розвиток професійної компетентності 
майбутніх психологів. Високий рівень розвитку саморегуляції, який 
об’єктивно виражається в диференційованості і адекватності всіх усві-
домлених інтелектуальних, емоційних, поведінкових реакцій, вчинків, 
вербальних проявів тощо, дає підставу стверджувати про наявність 
високого рівня розвитку професійної компетентності. 

Самоорганізація – це механізм створення, відтворення, удоскона-
лення організація складної динамічної системи. Процеси самооргані-
зації можуть мати місце лише в системах, що володіють високим рів-
нем складності і великою кількістю елементів, зв'язки яких мають не 
жорсткий, а імовірнісний характер [4]. 

Рефлексія – це механізм осмислення і переосмислення майбутнім 
психологом своєї професійної діяльності і себе як суб’єкта з метою 
прогнозування критичного аналізу, реорганізації, оцінки ефективності 
для розвитку особистості. Рефлексія – це професійна якість професіо-
нала, що полягає передусім в обізнаності фахівця щодо процесів акту-
алізації особистості, реалізації рефлексивних здібностей в осмисленні 
й подоланні стереотипів мислення й утворення нового інноваційного 
змісту. Особливо велика роль рефлексії у переосмисленні особистіс-
ного та професійного досвіду, що сприяє формуванню нових профе-
сійних еталонів і стандартів, які стимулюють розвиток як особистість 
майбутнього фахівця так і професійну діяльність загалом. Це постійні 
роздуми про самого себе і свою діяльність [15]. 

Готовність до змін – готовність до зміни – це категорія суб’єктивної 
психологічної реальності, що являє собою активацію ресурсної, моти-
ваційної, енергетичної сфер психіки, не будучи безпосереднім меха-
нізмом поведінкових реакцій або продуктом вольових зусиль.

Д.В. Сапронов, Д.А. Леонтьєв, використовуючи поняття «праг-
нення до змін», «особистісний динамізм» описують їх через готовність 
до зміни при відсутності імперативної необхідності для цього [14]. 
Автори виокремлюють два рівня прояву змін – внутрішній і зовніш-
ній. На внутрішньому, глибинному чи потенційному, зміни присутні у 
вигляді інтенційної передумови здійснення дій і вчинків, спрямованих 
на вільне усвідомлене здійснення своїх потенційних можливостей, 
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на розвиток себе як особистості. У внутрішньому плані прагнення до 
змін розгортається як процес активного порушення гомеостазу, поро-
дження внутрішньої перепони і її ж подолання. Зміни «потребують» 
від людини подальших дій і пов’язані з їх усвідомленням. 

Таким чином, представлені психологічні механізми розвитку 
професійної компетентності, з одного боку підтримують ті знання, 
професійно важливих якостей, які вже є у майбутнього психолога, 
а з іншого сучасний мінливий світ змушує їх відповідати вимогам 
часу – актуалізувати ресурси зовнішнього і внутрішнього середовища 
майбутнього психолога для відповіді на виклики суспільства, профе-
сійної діяльності. Саме тому вагомого значення набувають такі психо-
логічні механізми розвитку професійної компетентності як готовність 
до змін, саморозвиток, саморегуляція, рефлексія, самоорганізація, 
професійні мотиви. 

6. Висновки
Розроблена нами структурно-функціональна модель розвитку про-

фесійної компетентності майбутніх психологів складає собою систему, 
що включає взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-ціннісний; емо-
ційно-вольової; когнітивний; операційно-діяльнісний; рефлексивний.

Встановлено, що змістом когнітивного компоненту є сукупність 
психологічних знань, необхідних для конструктивної професійної 
взаємодії; емоційного компоненту – позитивне ставлення до себе 
як до майбутнього професіонала; мотиваційно-ціннісного компо-
ненту – прагнення до змін, сприяння власному особистісному та про-
фесійному зростанню; операційного компоненту – сукупність умінь 
і навичок, що забезпечують успіх професійної діяльності, подолання 
стереотипів на шляху негативного самосприйняття та сприйняття 
інших людей; рефлексивний – переосмислення власних дій та досвіду 
з метою подальшого самовдосконалення. 

На розвиток професійної компетентності у майбутніх психологів 
впливають як внутрішні психологічні, так і зовнішні психолого-пе-
дагогічні умови. До внутрішніх умов належать: інтереси, внутрішня 
активність, здібності, мотиви і т.д. Зовнішні психолого-педагогічні 
умови забезпечують: методологічні принципи особистісно орієнто-
ваної підготовки майбутніх психологів (самоорганізації соціальної 
освітньої екосистеми, екологічності освітнього простору, профіци-
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тарності, «компетентності самосупроводу»); системний, особистісно 
орієнтований, діяльнісний, екофасилітативний, контекстний методо-
логічні підходи.

Структурні компоненти моделі розкривають внутрішню органі-
зацію процесу розвитку професійної компетентності майбутніх пси-
хологів – підходи, принципи, психологічні механізми, психологічні 
умови, структурні компоненти відповідають за постійне відтворення 
взаємодії між елементами даного процесу. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці форсай-
т-проекту розвитку професійної компетентності майбутніх психоло-
гів, враховуючи сучасні тренди в освіті та суспільстві. 
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