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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Трансформаційні процеси сучасного 

суспільства актуалізують проблему неперервної фахової підготовки. Особливі 

вимоги висуваються до тих спеціалістів, у яких особистість є провідним 

професійним інструментом діяльності, зокрема, до психологів. З огляду на це 

постає питання забезпечення належного рівня професіоналізму майбутніх 

психологів в умовах професійної переорієнтації.  

Питання професійного розвитку і професіоналізму особистості активно 

вивчається як у вітчизняних, так і в зарубіжних дослідженнях, зокрема у 

контексті психології праці (Г. Балл, Ф. Белшак, Н. Волянюк, К. Гібней, Н. Дін, 

Є. Клімов, Д. Леонард, Г. Ложкін, М. Міллер, Ф. Паркінсон, Ю. Поваренков, 

В. Рибалка, В. Шадріков та ін.), акмеології (В. Гладкова, А. Деркач, 

Н. Кузьміна, С. Пожарський та ін.), професійної педагогіки (С. Батищев, 

О. Романова, Г. Красильнікова, В. Панок, С. Шапоринський та ін.). Об’єктом 

науково-психологічних досліджень є проблеми професійного становлення, 

адаптації і умови успішності функціонування психолога в різних галузях 

соціальної практики (О. Бондарчук, І. Вачков, Ж. Вірна, Н. Волянюк, 

О.Власова, Н. Джужа, Д. Завалишина, Є. Клімов, Н. Коломінський, П. Лушин, 

Н. Чепелєва,  О.Чуйко, Н.Шевченко та ін.). Йдеться про: проведення тренінгів 

(К. Мілютіна, В. Пономарьова), його функціонування у педагогічному 

колективі (Т. Леві), у навчальному закладі (О. Красило, А. Новгородцев), в 

різного роду організаційних системах (Л. Карамушка, Т. Ромасловський) тощо.  

Професійне становлення розглядається як один із центральних процесів 

розвитку людини, спрямований не стільки на засвоєння фіксованого обсягу 

професійних дій, скільки на формування й розвиток суб’єкта діяльності як 

відкритої системи професійних компетентностей та особистісно-психологічних 

умов і чинників їх ефективного функціонування й вдосконалення (Б. Ананьєв, 

Ж. Вірна, Н. Глуханюк, Д. Сьюпер, Є. Клімов, Н. Коломінський, І. Кон, 
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Л. Мітіна, М. Міллер, Ю. Поваренков, В. Семиченко, Т. Титаренко, Д. Холланд, 

Д. Хартог, Ю.Швалб, Е. Шпрангер). 

Дослідники зазначають, що формування професіонала, насамперед, 

пов’язане з розвитком особистості та обумовлює необхідність синергійно–

системного інтегрування професіогенезу та особистісного зростання. Це, своєю 

чергою, вимагає створення нових, гнучких технологій професійної підготовки 

психологів, які стимулюють зміни самої особистості. Серед них чільне місце 

посідають арт-технології. У дослідженнях йдеться про можливості їх 

використання в освітньому процесі (Р. Аскофф, Д. Грінберг, У. Дутчак, 

Т. Зінкевич-Євстигнеєва, А. Копитін, В. Кокоренко, Л. Лебедєва, К. Огава та 

ін.). Зазначається, що використання арт-технологій у процесі професійної 

підготовки фахівців різних професій надає студентам можливість здійснювати 

рефлексію стосовно освоєння майбутньої професії. 

Успішному інтегруванню професійного та особистісного розвитку сприяє 

арт-терапевтичний підхід, який створює умови для глибинного усвідомлення 

людиною себе як цілісної особистості, і через це – до формування, корекції 

професійної ідентичності. 

Водночас, аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про існування 

низки суперечностей, які існують в системі перепідготовки і перекваліфікації 

осіб на етапі здобуття другої вищої освіти, зокрема, між: відсутністю цілісної 

науково обґрунтованої концепції професійної підготовки фахівців у галузі 

психології в умовах здобуття другої вищої освіти і переважанням традиційної 

системи професійної підготовки у відповідних навчальних закладах; потребою 

в оновленні програмно-методичного забезпечення професійної підготовки 

майбутніх психологів і недостатньою розробленістю або розрізненістю підходів 

щодо можливостей застосування інноваційних (зокрема арт-корекційних) 

підходів у цьому процесі; специфікою розвитку особистісних психічних 

структур у дорослої людини на етапі здобуття другої вищої освіти і відсутністю 

коректного психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на гармонізацію 

та оптимізацію процесу самозмін. 
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Відтак, актуальність проблеми особистісного розвитку майбутніх 

психологів в умовах здобуття другої вищої освіти і недостатня розробленість її 

іноваційно-технологічних психолого-педагогічних аспектів зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження – «Особистісний розвиток майбутніх 

психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної 

теми кафедри загальної та практичної психології Інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

«Особистісно-орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх 

психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» (номер державної 

реєстрації 0112U002317). Тему дисертаційного дослідження затверджено 

Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

(протокол № 2 від 23.03.2010 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні (протокол № 9 від 29.11.2011 р.). 

Мета дослідження: з’ясувати вплив арт-засобів на особистісний 

розвиток майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти. 

Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання:  

1. На основі теоретичного аналізу наукової літератури розкрити зміст 

особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти 

та обґрунтувати концептуальні основи дослідження.  

2. Емпірично дослідити психологічні показники особистісного розвитку 

майбутніх психологів у зв’язку з застосуванням арт-засобів в умовах 

післядипломної освіти. 

3. Розробити програму арт-корекційної роботи з особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти та перевірити її 

ефективність. 

Об’єкт дослідження: особистісний розвиток майбутніх психологів. 
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Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови особистісного 

розвитку майбутніх психологів арт-засобами. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: теорія 

особистісного змінювання та екофасилітаційний підхід (П. Лушин), концепція 

генетико-моделювального методу вивчення психічних явищ (Л. Виготський, 

Г. Костюк, С. Максименко), теорії діяльності (Г. Балл, О. Леонтьєв, 

С. Максименко, В. Моляко, В. Шадріков), концепції професійного становлення 

(С. Балей, О. Бодальов, В. Бодров, К. Гібней, Е. Гінцбург, Д. Сьюпер, Н. Дін, 

Е. Зеєр, Є. Клімов, А. Маркова, М. Міллер, Л. Мітіна, Й. Лінгарт, 

Н. Пряжников, Д. Холланд, Д. Хартог, Е. Шпрангер); положення щодо розвитку 

професійної культури суб’єкта діяльності (Г. Балл, С. Максименко, В. Рибалка); 

дослідження з акмеології (О. Бодальов, Г. Вайзер, Е. Вахромов, В. Гладкова, 

А. Деркач, В. Дьяков, В. Зазикін, Н. Карпова, Н. Кузьміна, С. Пожарський, 

А. Суворов, В. Чудновський) та арт-терапії (М. Андерсен-Уорен, Т. Боронська, 

О. Будза, М. Бурно, І. Вачков, Д. Вудз, К. Кейз, Т. Колошина, О. Копитін, 

Л. Лебедєва, М. Лібман, М. Мауро, Л. Подкоритова, Н. Роджерс, К. Тісдейла, 

А. Хілл, Д. Енлі), зокрема праці, присвячені застосуванню арт-засобів у 

психології (Д. Байєре, У. Дутчак, Т. Зінкевич-Євстигнеєва, О. Копитін, 

Л. Лебедєва, П. Лузатто, Н. Пов’якель). 

Для вирішення поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження: а) теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація отриманих 

даних; моделювання – для створення теоретичної моделі особистісного 

розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти; б) емпіричні – 

психобіографічна анкета; авторська анкета «Особистісно орієнтовані засади 

здобуття професії психолога»; методика «Самооцінка особистості» (С. Будассі); 

«Тест двадцяти тверджень» (М. Кун, Т. Мак-Партланд); «Якорі кар’єри» 

(Е. Шейн, в адаптації В. Чікер, В. Винокурова); вивчення ціннісних орієнтацій 

(М. Рокич); «16-факторний PF-опитувальник» (Р. Кеттелл); бесіда; колаж; в) 

математично-статистичної обробки даних – факторний, кореляційний 

аналізи з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовним узагальненням. 
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Статистична обробка емпіричних даних та графічна презентація результатів 

здійснювалася за допомогою пакету статистичних програм SPSS (версія 13.0), а 

також за допомогою програми «Microsoft Office Excel 2007». 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретичним аналізом проблеми; відповідністю використовуваних методів меті 

та завданням дослідження; послідовною реалізацією теоретичних положень у 

розв’язанні поставлених завдань; кількісним та якісним аналізом емпіричних 

даних, репрезентативністю вибірки. 

Емпірична база дослідження. Загальна кількість досліджуваних склала 

186 осіб – студентів Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ), що здобувають кваліфікацію 

бакалавра та магістра за спеціальностями «Психологія», «Практична 

психологія»; з них 18 чоловіків і 168 жінок віком від 21 до 67 років (середній 

вік 35,7 років). Експериментальну групу склали 93 особи (8 чоловіків і 85 

жінок, середній вік – 38,5 років); контрольну – 93 особи (10 чоловіків і 83 

жінки, середній вік – 40,5 років.) 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягає у тому, що 

вперше: 

проаналізовано зміст, структуру, чинники та особливості процесу 

особистісного розвитку майбутнього психолога в умовах післядипломної 

освіти; 

розроблено структурно-функціональну модель особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, яка містить три стадії: 

входження у нову професію; освоєння професії; результативно-оцінна; 

обґрунтовано роль арт-терапевтичних засобів у цьому процесі;  

виявлено динаміку показників особистісного розвитку майбутніх 

психологів під впливом арт-засобів в умовах післядипломної освіти, яка 

характеризується змінами у ціннісно-емоційній та потребнісно-мотиваційній 

сферах; 
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встановлено рівні особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти за параметром особливостей самоідентифікації суб’єкта 

із майбутньою професією; 

набули подальшого розвитку теоретичні уявлення про процес 

особистісного розвитку майбутніх фахівців в умовах післядипломної освіти; 

розроблено та впроваджено інноваційну арт-корекційну програму, 

спрямовану на екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку 

майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані при розробці програм з фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів, що здобувають освіту, зокрема 

післядипломну, за спеціальністю «Психологія»; застосування авторської арт-

корекційної програми сприятиме особистісному розвитку працюючих 

практичних психологів; при організації супроводу і фасилітації особистісного 

розвитку магістрів – майбутніх психологів, що дозволить підвищити 

ефективність начального процесу у ВНЗ. Окрім того, результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані при викладанні таких 

дисциплін як «Арт-терапія» і «Арт-терапевтичний тренінг» для підготовки 

майбутніх фахівців. 

Результати дослідження впроваджено у практику підготовки психологів 

Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», (довідка № 20-05/123 від 03.02.2014 р), Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (довідка № 177 від 4.03.2014 р.), 

Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 166 від 

14.11.2014 р.), Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка 

(довідка № 27 від 26.03.2014 р.), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка № 974 від 

14.11.2014 р.) 

Апробація результатів дослідження. Зміст та основні положення 

дисертації доповідалися автором на міжнародних та всеукраїнських науково-
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практичних конференціях: Звітній науковій конференції «Розвиток 

післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи» 

(м. Київ, 2009, 2010, 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Новітня стратегія розвитку освіти в умовах побудови громадянського 

суспільства» (м. Севастополь, 2009), Першому всеукраїнському конгресі із 

соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: 

досвід, виклики, перспективи» (м. Київ, 2010), III Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості» (м. Тернопіль, 2011), Всеукраїнській 

конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у 

сучасному суспільстві» (м. Херсон, 2011), І Всеукраїнському конгресі з 

організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 2011), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та 

практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 

(м. Хмельницький, 2013, 2014), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі 

неперервної професійної освіти» (м. Київ, 2009), «Південно-східній 

європейській регіональній конференції з психології» («The South-East European 

Regional Conference of Psychology», (м. Софія, Болгарія, 2009), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Психологічні проблеми становлення фахівця 

в умовах соціальних трансформацій» (м. Київ, 2009), П’ятій міжнародній 

науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних 

змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ, 2009–2014), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової 

підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації 

освіти» (м. Київ, 2010–2014), VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі 

державної служби» (м. Луцьк, 2010), IX Міжнародній міждисциплінарній 

науково-практичній конференції «Простір арт-терапії: вершини усвідомлення» 

(м. Київ, 2012–2014), Першому об’єднаному Євроазіатському конгресі з 
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психотерапії «Психотерапія без кордонів: минуле, сьогодення і майбутнє» 

(м. Москва, 2013), Першому всесвітньому конгресі дитини «Ідентичність і 

сім’я» (м. Київ, 2014), ХІІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична 

конференція «Простір арт-терапії: мистецтво життя» (м. Київ, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична та медико-

психологічна реабілітація учасників Антитерористичної операції: організаційні 

та методологічні аспекти» (м. Київ, 2015), а також доповідались й 

обговорювались на засіданнях кафедри загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та психології та кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України.  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 21 

публікації, серед яких 8 статей у наукових фахових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого МОН України, 1 стаття у зарубіжному періодичному 

виданні, 11 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 209 

найменувань (із них 12 – іноземною мовою) та додатків. Основний обсяг 

викладено на 167 сторінках. Робота містить 38 таблиць (на 17 сторінках), 6 

рисунків (на 3 сторінках) і 14 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО  -  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА  

 

У першому розділі викладено концептуальні засади дослідження 

проблеми особистісного розвитку майбутнього психолога, проаналізовано різні 

підходи до аналізу цього феномену. Визначено основні поняття дослідження,  

обґрунтовується структурно-функціональна модель як інструмент пізнання 

психологічних особливостей розвитку майбутніх психологів арт-засобами в 

умовах післядипломної освіти.  

 

 

1.1.  Проблема особистісного розвитку у вітчизняній та зарубіжній 

психології 

 

Розвиток особистості, незважаючи на широку розробленість у різних 

галузях психологічної науки, залишається однією з найбільш дискусійних та 

невичерпних проблем сучасних учень про людину. Різноманітні аспекти 

розвитку особистості виступили предметом уваги як зарубіжних, так і 

вітчизняних дослідників. 

Так, Т. Титаренко зазначає, що «розвиток особистості – це базисний 

модус її існування, який сприяє набуттю все більшої якісної визначеності …він 

містить у собі всі процеси становлення, всю сферу можливого: і плани, і 

перспективи, і надії, і мрії, і бажання, і страхи, і побоювання, і відчуття 

загрози» [175, с. 103]. 

П. Лушин зауважує, що «сьогодні важко не помічати зміну в 

психологічному стані людей, що живуть поряд з нами. Коли ми говоримо про 

розвиток, зокрема, особистості, ми маємо на увазі розкриття і вичерпання вже 

існуючого потенціалу особистості в сукупності всіх її можливостей»             

[102, с. 12].  
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В. Москаленко стверджує, що розвиток особистості як результат 

соціалізації знаходить своє втілення в соціальних властивостях, що 

визначаються нормативним образом людини, який існує на рівні індивідуальної 

і суспільної свідомості будь-якої культури [122]. 

На думку Г. Костюка, розвиток особистості — це історія її становлення як 

суб'єкта міжособистісних стосунків, пізнання і праці, носія суспільних 

відносин. Це історія розвитку функціональних можливостей її нервової 

системи, психічних процесів і властивостей, фізичних, розумових, моральних 

та інших якостей, її знань і почуттів, потреб та інтересів, ідеалів та смаків, 

світобачення і переконань, трудових умінь і навичок, здібностей до навчання, 

до засвоєння створеного людством і до творення матеріальних і духовних 

цінностей [83]. 

С. Максименко вказує на суперечності у підході до розвитку особистості 

у вітчизняній і зарубіжній психології : з одного боку, розуміння розвитку 

особистості як розгортання внутрішнього плану (програми), який у певній 

формі існує в людині (хоча існують підтвердження, що деякі процеси не 

розгортаються, а згортаються). З іншого – розвиток як набуття психічних 

новоутворень в активній свідомій діяльності. Автор пропонує об’єднати ці дві 

позиції на діалектичних засадах : розвиток особистості являє собою набуття 

індивідом психічних новоутворень у власній діяльнісній активності. 

Виникнення цих новоутворень свідчать про розгортання, ускладнення 

особистості загалом. Зустрічаючись в реалізації власної активності з 

соціальним середовищем, людина створює із об’єктів (матеріальних або 

ідеальних) особливі засоби-знаки, які допомагають їй реалізувати свою 

активність. Ці засоби перетворюються в психічні структури свідомості, 

розвиваючи і змінюючи останні. Так відбувається поєднання сутнісних 

механізмів розвитку особистості в соціумі [112]. 

 Звернемо увагу на те, що в різних психологічних теоріях поняття 

«розвиток особистості» і «особистісний розвиток» часто є взаємозамінними, 

дослідники також акцентують увагу на різних аспектах поняття «розвиток 
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особистості», пов’язуючи його з  синонімічною низкою понять: «формування», 

«становлення», «саморозвиток» тощо [20]. 

У даній роботі ми розглянемо вітчизняні та зарубіжні теорії, в яких, 

згідно Д. Леонтьєву, особистісний розвиток пов'язаний з розвитком того, що є в 

особистості саме особистісного і передбачає певні зусилля самої людини [94]. 

Проблему особистісного розвитку в зарубіжній психології інтенсивно 

досліджували представники гуманістичних та психотерапевтичних напрямів і 

шкіл (К. Г. Юнг, Г. Олпорт, Е. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Мадді,               

Дж. Левінджер та ін.). Кожен з них по-своєму розумів сутність особистісного 

розвитку.  

Про важливість саме «особистісного в особистості» писали Е. Фромм і    

К. Г. Юнг. На думку Е. Фромма, людині як особистості притаманна 

трансценденція своєї та біологічної і соціальної природи, вихід за їх межі. Йому 

належить визначення поняття «психологічний симбіоз», який розуміється як 

спочатку  тілесне, а потім психоемоційне злиття з матер’ю, а на пізніших 

етапах розвитку, можливо і з іншою, значимою людиною. Головною задачею 

особистісного розвитку, за Е. Фроммом, є подолання цього злиття та  

пов’язаності [182].  

Згідно з К. Г. Юнгом, особистісний розвиток або індивідуація полягає у 

єднанні свідомого і незсвідомого, набуття «самості». Особистісний розвиток 

відбувається спиралеподібно через рівні розвитку, які повторюються протягом  

всього життя людини індивідуація і є послідовне проходження цих стадій, 

головною метою при цьому є самореалізація [193 ]. 

Один із засновників гуманістичної психології, Г. Олпорт, визнавав 

людину унікальною особистістю, яка яляє собою унікальну систему, що 

саморозвивається. Він вважав, що особистісний розвиток і дозрівання людини є 

процесом її становлення, який продовжується все життя. Бажаною метою 

особистісного розвитку, на його думку, є найвищий рівень зрілості.               Г. 

Олпорт також виокремив критерії зрілої особистості, серед яких : 

саморегуляція, відсутність інфантильності, усвідомлення та визнання  своїх 
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сильних та слабких сторін, сформований світогляд, система цінностей, які є 

основою,  об’єднують та надають смислу і значимості всьому, що робить 

людина [182]. 

Представники гуманістичної психології, – К. Роджерс і А. Маслоу –  

ретельно розглядали зміст особистісного розвитку. Згідно  з К. Роджерсом, його 

сутність полягає в тенденції руху до більшої конгруентності, до повноцінного  

функціонування й зрілості. Особистість, яка повноцінно функціонує, здатна  

використовувати свої здібності й таланти, приймати себе саму і бути відкритою 

внутрішньому досвіду, реалізувати свій внутрішній потенціал та прагнути до 

самопізнання [154].  

А. Маслоу розумів особистісний розвиток як послідовне задоволення 

вищих потреб на основі базових [117]. Він розглядав два типи потреб, які 

лежать в основі розвитку особистості: «дефіцитарні» : орієнтація лише на 

задоволення біологічних та соціальних потреб, обмежування себе звичками, 

соціальними впливами і груповими нормами, які заважають автономії                   

(трансформуються згідно з самоактуалізацією) та «потреби зростання» : 

людина прагне розкрити свій найвищий потенціал, самоактуалізуватись та 

побудувати особливі взаємини зі світом та самим собою (лише посилюються 

після їх реалізації).  

 Засновники гуманістичної психології виявили принципово нову роль 

суспільства для психічного становлення особистості. З одного боку, 

суспільство є необхідним людині для самоактуалізації, а з іншого – будь-яке 

суспільство прагне зробити людину типовим представником свого середовища, 

нівелюючи її індивідуальність. Тому розвиток особистості є єдністю її 

ідентифікації та відчуженості. Оптимальним, за А. Маслоу, є така сукупність, 

коли людина ідентифікує себе із суспільством в зовнішньому плані, тобто у 

спілкуванні зі світом, що оточує, зберігаючи власну позицію у внутрішньому 

плані, плані її особистісного розвитку, розвитку самосвідомості. Відкриття, 

зроблені гуманістичною психологією, допомогли розкрити механізми творчого 

розвитку та саморозвитку особистості [22]. 
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Особливе місце в розумінні особистісного розвитку належить  

екзістенційному напряму в зарубіжній психології особистості. Теза В. Франкла 

про свободу волі та самотрансценденції є важливою для розуміння сутності 

особистісного розвитку. Самотрансценденція дозволяє людині побачити  

«кращий» смисл для себе, зайняти певну позицію в житті. Автор зазначає, що 

людина вільна знайти та реалізувати смисл життя, навіть якщо її свобода 

обмежена об’єктивними обставинами  [182]. 

Особливий інтерес для нашого дослідженні представляє підход 

представників сучасної позитивної психології, які ведуть пошук того, що 

сприяє продуктивності та актуалізації внутрішніх психологічних ресурсів 

особистості (А. Блазі, Е. Десі, С. Мадді, Р. Райн, К. Ріфф, М. Селігман). Цей 

напрям виводить на перший план позитивні аспекти особистості, її розвитку : 

внутрішню мотивацію і самодетермінацію, життєстійкість, психологічне та 

суб’єктивне благополуччя, осмисленість життя.  

К. Ріфф виділяє особистісний розвиток як одне з основних вимірювань  

психологічного благополуччя поряд з метою життя, компетентністю, 

самосприйняттям, позитивними стосунками з іншими людьми та автономією. 

Факторами благополуччя автор вважає такі параметри : цілі, соціальні 

відносини, самоставлення, риси особистості, культуру та психологічні потреби. 

У феномені суб’єктивного благополуччя, необхідного для повноцінного 

особистісного розвитку, автор виділяє когнітивну оцінку задоволеністю життя в 

цілому та емоційну складову (оцінку позитивного або негативного життєвого 

досвіду) [208]. 

С. Мадді описав типи розвиту особистості в залежності від того, які 

потреби (біологічні, соціальні, психологічні) виходять на перший план у 

людини [206; 207]. Дослідник зазначає, що домінування біологічних та 

соціальних нужд у функціонуванні людини обумовлює конформістський шлях 

розвитку особистості, а психологічних потреб — індивідуалістський шлях, який 

сприяє подоланню ситуативної поведінки та набуттю цілісності картини світу, 

появі здатності планування сьогоденних та майбутніх дій, а також оцінці їх 
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смислу відносно усього свого життя. С. Мадді належить поняття 

«життєстійкість» (неспецифічний фактор саморегуляції), що опосередковує 

негативний вплив  на свідомість, поведінку людини і піддається певною міріою 

формуванню та розвитку 

Згідно з теорією самодетермінації (Е. Десі, Р. Райн) деякі люди прагнуть 

до саморозвитку та докладають для цього значних зусиль, а інші, навпаки, 

цього уникають, незалежно від соціального прошарку або культурного 

походження. Дослідники підкреслюють важливість біологічного та соціального 

середовища, внутрішніх психологічних ресурсів для особистісного і 

соціального розвитку, саморегуляції та особистісного благополуччя. 

Ця теорія спрямована на визначення факторів, які сприяють зростанню, 

розкриттю людського потенціалу і ефективному функціонуванню. Теорія 

самодетерминації складається з п’яті міні-теорій: когнітивної оцінки, 

організмічної інтеграції, каузальних орієнтацій, базових психологічних потреб і 

теорії змісту цілей. На думку авторів, самодетерминація безпосередньо 

пов’язана з  внутрішньою мотивацією, яка розвивається через інтерналізацію, 

що забезпечує можливість найбільш гармонійного особистісного розвитку 

[200].  

Дж. Левінджер характеризує особистісний розвиток через становлення 

механізмів саморегуляції та контролю. Рівень особистісного розвитку, з точки 

зору автора, виступає як ступінь особистісної зрілості. Вікові та індивідуальні 

відмінності в рівнях особистісного розвитку та зрілості відображають ступінь 

розвитку та загальну структуру особистісних резервів саморегуляції.  

Підход Дж. Левінджер передбачає розвиток особистості як переплетіння 

чотирьох аспектів  «Я». До них відносяться : розвиток характеру (рівень 

морального розвитку і контроль імпульсів); когнітивний стиль (рівень 

складності понять, які використовує особистість, а також рівень когнітивного 

розвитку в цілому); стиль міжособистісної поведінки (ставлення до інших, 

розуміння інших); свідома зацікавленість (відповідність певним соціальним 

нормам, відповідальність та незалежність) [205].  



 18 

Методологічний аналіз поняття розвитку особистості належить 

співробітнику Дж. Левінджер – А. Блазі, який  виділив  два основних аспекти 

особистості: усвідомлення себе та переживання свободи [198]. А. Блазі 

розглядає розвиток як зміну  структури, яка пов’язує між собою елементи. При 

цьому стара структура ламається, а нова виникає. 

Отже, проблематика розвитку особистості привертає увагу дослідників 

досить давно, але й в наш час не втрачає своєї актуальності. У  зарубіжній 

науковій літературі розвиток особистості розглядається як реалізація індивідної 

програми від початку життя до зрілості або як розгортання зачатків 

особистісних структур у процесі адаптації особистості до соціуму у зрілому 

віці, набуття відносно стійких, стабільних характеристик, усвідомлення власної 

унікальності тощо.  

У психології радянської доби проблема особистісного розвитку була 

однією з центральних і розглядалась в роботах вчених: К. Абульханової-

Славської, О. Асмолова, Л. Божович, І. Кона, Л. Виготського,  О. Лазурського,              

О. Леонтьєва, Д. Леонтьєва,  В. Петровського, Є. Исаєва, та ін..  

О. Лазурський одним з перших звернув увагу на проблему особистісного 

розвитку і запропонував рівневу теорію, згідно з якою людина може перебувати 

на різних рівнях розвитку особистості (низькому, середньому та вищому), які 

розрізняються  співвідношенням ендо- і екзопсихіки. Як зазначає Д. Леонтьєв, 

цей підхід О. Лазурського вказав шлях до вершинних проявів особистості, до 

«рівня розвитку і власної  неадаптивної активності особистості» [94, с. 19].  

Л. Виготський, з позиції культурно-історичної теорії походження і 

формування психіки та свідомості, розглядав сутність розвитку особистості як 

процес оволодіння людиною своєю поведінкою та психікою. При цьому він 

робив наголос на важливості становлення механізмів володіння культурними 

знаряддями та довільною регуляцією [31]. 

Учні Л. Виготського продовжили розвиток його теорії. Так, О. Леонтьєв 

детально розробляв умови психічного розвитку в контексті діяльнісного 

підходу. Він відзначав, що в процесі особистісного розвитку з’являється 
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здатність до побудови власної особистісної позиції, прагнення до проведення 

активної роботи з перегляду побудованої в результаті минулої діяльності 

ієрархії мотивів, до свідомого керівництва своєю поведінкою. На думку автора, 

підпорядкування мотивів один одному, їх центрування коло одного або 

декількох основних мотивів виражає собою становлення пов’язаної системи 

особистісних смислів — становлення особистості [ 93 ]. 

Д. Леонтьєв, поширюючи та поглиблюючи підходи Л. Виготського і                  

О. Леонтьєва, розглядав проблему становлення автономності особистості, 

джерело подальшого розвитку якої знаходиться всередині неї. Йдеться про 

усвідомлене підпорядкування мотивів, здатності до саморозвитку, самостійного 

вироблення смисложиттєвих орієнтацій, прояву свободи вибору та  

відповідальності. Особистість оволодіває мотивацією, переходить від 

мотивованості до самомотивації або самодетерминації особистості [94]. 

Вчений, розкриваючи сутність особистісного розвитку вводить в 

психологічну науку поняття «особистісний потенціал», як особливу системну 

організацію особистості в цілому, засновану на складній схемі 

опосередкування. На думку Д. Леонтьєва, особистісний потенціал лежить «в 

основі здатності особистості виходити і стійких внутрішніх критеріїв і 

орієнтирів в своєї життєдіяльності та зберігати стабільність» [95, с.8]. 

У становленні особистісного потенціалу основну роль грає власна 

активність особистості, що розвивається. Вчений розглядає особистісний 

потенціал як особистісне в особистості, яке відображає міру подолання 

особистістю різних умов , зокрема, а суттю особистісного розвитку є 

послідовний розвиток механізмів саморегуляції та вищого її рівня – 

самодетермінації. Згідно дослідженням Д. Леонтьєва, здатність до 

самодетермінації виникає на основі інтеграції свободи і відповідальності в 

процесі індивідуального розвитку.   

В. Зінченко, шляхом інтегрування ідей культурно-історичної теорії                   

Л. Виготського і діяльнісної теорії О. Леонтьєва, прагнув створити геном 

людини. Автор розглядав розвиток особистості через становлення чотирьох  
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вертикалей психічного, які переплетені між собою — «Я», «види діяльності», 

«функціональні органи», через які відбувається конструювання реальності, 

«духовне обладнання» – медіатори, психологічні знаряддя [12].  

О. Асмолов вважає, що розвиток особистості є системно детермінованим: 

індивідні властивості є безособовими передумовами, соціальне середовище — 

джерелом, а цілеспрямована діяльність — основою та рушійною  силою 

розвитку особистості, завдяки якій людина перетворює природу, культуру та 

саму себе [12].  

В. Петровський [136] (створив, концептуальну модель становлення 

суб’єктності людини), у якій  показав, що розвиток особистості є саморух, який 

відрізняється від процесів зростання та еволюції. Розглядаючи проблему 

особистісного розвитку, він вводить поняття суб’єкта і суб’єктності та розуміє 

під суб’єктом індивідуума, як носія активного ставлення до світу, здатного 

структурувати свою поведінку, а в поняття суб’єктності вкладає властивість 

самодетермінації буття людини у світі або особливого роду причинності — 

«causa sui» — «причина себе». На його думку, особистість є  системою, яка 

саморозвивається .  

До прояву суб’єктності людини В. Петровський відносить діяльність (яка 

в широкому розумінні об’єднує в себе вітальні та предметні прояви активності), 

спілкування та самосвідомість. Як суб’єкт вітальності особистість проявляє 

активність відносно власної безпеки у взаєминах з природним та соціальним 

оточенням, в способах «реставрації» себе у кризові періоди життя. Як суб’єкт 

предметної діяльності (виробництво духовної та матеріальної культури) 

особистість проявляє активність в організації власної діяльності, в 

саморегуляції, у відносинах зі світом через ціннісні та смислові утворення та ін. 

Як суб’єкт спілкування особистість задіює певні его-стани (Е. Берн), ролі     

(Дж. Мід), соціальну перцепцію, здійснює «особистісні внески» та глибинно 

«відображається» («суб’єктність, яка відображається») в інших людях                

(В. Петровський). Як суб’єкт самосвідомості особистість «відкриває» власне  

«Я», будує моральну саморегуляцію поведінки, системи самоставлення, 
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смислової сфери. Таким чином, особистісний розвиток відбувається в процесі 

породження себе як суб’єкта, відображення себе в себе та в інших людях, відтак 

знов породження себе.  

І. Кон також вважає особистість системою, яка протягом свого розвитку 

пристосовується до свого зовнішнього та внутрішнього середовища і одночасно 

більш або менш цілеспрямовано, активно змінює її, адаптуючи до своїх 

усвідомлених потреб. Він відзначає, що процес особистісного розвитку 

передбачає активно-творчу, вільну та усвідомлену власну соціальну активність 

особистості, її власний, індивідуальний шлях розвитку, побудову свого 

життєвого шляху методом спроб та  помилок [ 77 ] 

На думку Л. Божович, — автора теорії розвитку особистості дитини — 

особистісний розвиток відбувається в умовах постійної творчої активності 

людини, спрямованої на перебудову і самої себе, і зовнішнього середовища, а 

не в умовах пристосування до його вимог. Л. Божович зазначає, що високий 

рівень особистісного розвитку безпосередньо пов'язаний з розвитком  

мотиваційної сфери людини, її спрямовань, цілей та намірів [18].  

У психології радянського періоду існує ще одна впливова точка зору на 

процес розвитку особистості – суб’єктно-діяльнісна теорія філософа і 

психолога С. Рубінштейна. Його позиція отримала розвиток у дослідженнях                       

А. Брушлинського і К. Абульханової-Славської.  

 За С. Рубінштейном, закон розвитку психіки полягає в тому, що будь-яка  

психічна функція проявляється і формується в діяльності. Теоретико-

методологічною основою розробки проблеми розвитку особистості для             

С. Рубінштейна є діалектичний матеріалізм. Принцип діалектизму в психології 

автор трактує таким чином: розвиток – це складний процес переходу від одного 

якісного ступеню до іншого. Зовнішні причини впливу не прямо та не 

безпосередньо детермінують людину та її діяльність, а через її  внутрішні 

умови, які складають основу розвитку. Внутрішні умови – це генетичні задатки, 

які формують психічні властивості людини, її життєвий досвід, взагалі всю 

особистість. Зовнішнє завжди опосередковується внутрішнім. Сутність 
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психічного розвитку полягає в розвитку нових форм дієвого та пізнавального 

відображення  дійсності [157]. 

Ідеї С. Рубінштейна  розвиває в сучасній психології  К. Абульханова-

Славська, яка розуміє під особистісним розвитком  побудову  життєвої лінії 

власними можливостями і силами; на її думку, достатньо розвинена, зріла 

особистість «реалізує мотиви своїх вчинків, керуючись значимістю їх для своєї 

життєвої лінії» [ 4 ]. Автор зазначає, що особистісний розвиток — це «не рух у 

часі життя, упродовж життя, а підйом вгору, до нової якості її здійснювання, 

що приводить до глибини особистості та глибини життя»  [Там само, с. 69].  

Ідеї відомого філософа, педагога і психолога В. Зінківського про 

структуру особистості, про психічний і духовний її  розвиток є особливо 

цінним в зв’язку з тим, що вчений досліджував процеси розвитку людини на 

перетині психології та богослов’я. Смисл розвитку особистості        В. 

Зінківський пояснював взаємодією духовної та психофізичної сфери людини. 

Розвиток психіки ієрархічно пов'язаний з духовним і фізичним розвитком 

особи. І якщо фізичне життя дає основу для психічного розвитку, то духовне 

життя визначає її зміст та спрямованість [41].  

Отже, проведений аналіз наукової літератури, як вітчизняних, так і 

зарубіжних авторів показав, що проблема розвитку особистості знаходиться на 

перетині двох визначальних напрямів сучасної психологічної науки – 

психології розвитку та психології життєвого шляху особистості, і цілком 

обґрунтовано посідає особливе місце серед інших психологічних досліджень.  

Особливостями означеної проблеми є: 1) врахування онтогенетичних 

закономірностей розвитку особистості, – що складає її процесуальний аспект;  

2) розуміння того, що в психологічній науці особистісний розвиток все частіше 

розуміється через різні форми самоопосередкування, якісні зміни всередині  

особистості, становлення механізмів особистісної регуляції та  

самодетермінації, особистісного потенціалу, становлення суб’єктом 

життєдіяльності, автором свого життєвого шляху. 
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У цьому контексті проблема розвитку розвитку перетинається з 

психологічним простором досліджень, життєтворчості особистості та 

акмеології. 

 

 

1.2. Зміст особистісного розвитку майбутнього психолога у науковій 

літературі 

 

Особистісний і професійний розвиток, на думку вчених, невід’ємно 

пов’язані один з одним, оскільки в основі і першого, і другого лежить принцип 

саморозвитку, який детермінує здатність особистості перевтілювати власну 

життєдіяльність у предмет практичного перетворення і веде до вищої форми 

життєдіяльності особистості – творчої самореалізації. 

Дослідники (Е. Гінцберг, Н. Дін, Л. Мітіна, Д. Сьюпер та ін.) розглядають 

професійний розвиток як компонент особистісного розвитку і підкреслюють, 

що професійний розвиток не тільки пов'язаний з особистісним розвитком, але й 

обумовлюється ним.  

Ідеї цілісності, єдності особистісного та професійного розвитку людини 

лежить в основі багатьох концепцій, де фактором розвитку є внутрішнє 

середовище особистості, її активність, потреба в самореалізації. Об’єктом 

професійного розвитку і формою самореалізації творчого потенціалу людини у 

професійній праці є інтегральні характеристика її особистості : спрямованість, 

компетентність, емоційна та поведінкова гнучкість. Виділені інтегральні 

характеристики особистості професіонала являють собою необхідну основу, у 

всіх видів діяльності (у різному ступеню). Кожна інтегральна характеристика 

представляє собою певну сукупність або комбінацію значимих особистісних 

якостей, суттєвих для успішної дії в межах тієї чи іншої конкретної професії. 

Фундаментальною умовою розвитку інтегральних характеристик особистості 

професіонала є усвідомлення ним необхідності зміни, перетворення свого 

внутрішнього світу та пошук нових можливостей самоздійснення у праці, тобто 

підвищення професійної компетентності [119].  
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На теперішній час у вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдиного, 

цілісного розуміння професійного розвитку особистості та особистісного 

розвитку фахівця до високого рівня професіоналізму і майстерності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури в рамках поставленої проблеми 

дозволяє психологічні та педагогічні дослідження умовно розподілити на дві 

великі групи – особистісного розвитку та професійного розвитку фахівця з 

виходом на процеси інтеграційного плану.  

Якщо додержуватись позиції, що професійний розвиток є компонентом 

особистісного розвитку в цілому, то цей процес можна аналізувати в різних 

аспектах : в психологічному, в соціально-психологічному, в медико-

психологічному та ін. Своєю чергою, роботи з проблем розвитку особистості 

майбутнього професіонала, умовно можна розподілити на три групи, які 

спрямовані : 

- на вивчення особистості фахівця, виділення та наукове обґрунтування 

необхідних йому якостей і здібностей, на визначення та формування образу 

ідеального ефективного професіонала; 

- на виявлення у сфері конкретної професії фахівців утруднень, 

пов’язаних з рівнем розвитку окремих якостей особистості, умінь і пошуком 

ефективних шляхів та умов їх подолання на етапі професійної підготовки; 

- пошук і розкриття закономірностей, механізмів та факторів розвитку 

особистості майбутнього професіонала та професійного розвитку на етапі 

навчання у вищому навчальному закладі, оптимальних шляхів (методи 

навчання, освітні технології), специфіки освітнього середовища. 

 Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості були предметом 

наукових досліджень як вітчизняних (Г Балл, В. Моляко, П. Перепелиця, 

Б. Федоришин та ін. ) [121; 148; 156; 177 ], так і зарубіжних вчених (Л. Бандура, 

С. Балей, Й. Лінгарт, Д. Міллер, Д. Сьюпер, К. Чарнецкі, Д. Холланд,                  

Е. Шпрангер та ін.) [75; 97; 99; 119; 199; 209]. Сутність, етапи і закономірності 

процесу професіоналізації розглядаються у межах психологічної теорії 

діяльності (Г. Балл, О. Леонтьєв, В. Моляко, В. Шадріков та ін.) [93; 121; 148;  
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186; 170]; психологічної теорії професійного становлення (А. Бодальов, 

В. Бодров, Ю. Забродін, Е. Зеєр, Є. Климов, Т. Кудрявцев, А. Маркова, 

Л. Мітіна, Н. Дін, Д. Хартог та ін.) [15; 17; 37; 40; 71; 72; 143]; психологічної 

теорії особистості (Б. Ананьєв, О. Асмолов, Б. Ломов, Е. Десі, С. Мадді, 

К. Ріфф, М. Селігман, Т. Титаренко та ін.) [8; 9; 12; 100;  175;  200; 206; 207 ].  

Необхідність продуктивного розв’язання задач професіоналізації знайшла 

своє відображення у низці вітчизняних та зарубіжних досліджень: наукові 

уявлення про особистість професіонала й закономірності його становлення 

(В. Бодров, Г. Ложкін, Б. Ломов, А. Маркова, В. Шадріков та ін.); проблеми 

ефективності професійної діяльності (Е. Гінцберг, І. Зязюн, В. Казміренко,        

Д. Холланд та ін.); загальні засади розвитку професійної культури суб’єкта 

діяльності (Г. Балл, С. Максименко, В. Рибалко та ін.) тощо [112; 170; 126; 134; 

148; 156 ]. 

Найвідоміші концепції професійного розвитку та психології 

професіоналізму, авторами яких є, зокрема, О. Бодальов, Є. Клімов, 

Н. Кузьміна, О. Маркова, Л. Мітіна, В. Моляко, Н. Побірченко, Н. Пов’якель, 

О. Реан, В. Шадріков та ін., переконливо доводять, що особистість формується, 

зокрема, у процесі професійного розвитку, здійснення професійної діяльності, 

розв’язання специфічних професійних завдань [14; 67; 71; 72; 86; 115; 119; 121; 

138]. 

Акмеологія (О. Бодальов, Г. Вайзер, Е. Вахромов, В. Гладкова, А. Деркач, 

Н. Карпова, Н. Кузьміна, С. Пожарський, А. Суворов, В. Чудновський та ін.) 

також розглядає процеси професійного і особистісного розвитку в єдності та 

вказує шляхи досягнення професійної майстерності на підставі реалізації 

творчого потенціалу особистості [ 6; 14; 35; 39; 163; 184 ]. 

У професійному розвитку виявляються індивідуально-психологічні 

особливості особистості, її активність, потреба самореалізації. Вибір і розвиток 

професійної діяльності – це реалізація визначеної стратегії життєвого сценарію. 

Високий і масштабний процес професійного розвитку можливий лише за умови 

розвитку особистості, яка здатна розпізнати наявний стан свого розвитку, 
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усвідомити необхідність перетворень свого внутрішнього світу, здатна на 

пошук нових можливостей самоздійснення у праці. Професійний розвиток 

охоплює перш за все ті особистісні структури, які становлять психологічні 

основи засвоєння та оволодіння різними видами діяльності і є суттєвими для 

професійного успіху [109]. 

У багатьох психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється суттєва 

роль установок у формуванні структури особистості майбутнього професіонала, 

в конкретизації його життєвих можливостей та перспектив (В. Леонтьєв, 

В. Максимов, Л. Фішман, О. Фонарьов та ін.). У дослідженнях доведено, що 

когнітивні установки особистості, в першу чергу, визначають її емоційно-

волеву та діяльнісну спрямованість. В решті решт, структуру особистості 

професіонала визначають саме установки, у яких відображається взаємодія між 

сприйняттям практичної реальності, оцінкою особистістю власних 

можливостей по відношенню до неї та особистою мотивацією професійної 

діяльності. Результати таких досліджень показують, що зв’язки між 

установками є рухливими та різноманітними, а у формуванні установок  

особистості професіонала суттєва роль належить конвенційним, суспільно 

прийнятим професійним цінностям. При цьому емоційні та поведінкові 

диспозиції особистості професіонала створюють відносно самостійні 

підсистеми регуляції його професійної активності та визначають мотиваційні 

процеси на рівні окремого індивіда та професійних спільнот [28].  

Вчені, які розглядають професіоналізм як щільний взаємозв’язок між 

процесом формування професійної майстерності і особистісної цілісності, 

визначають єдиний особистісний та професійний розвиток особистості 

майбутнього психолога, в якому відбувається розвиток особистісних якостей, 

умінь, розширення кола інтересів, зміна потреб, актуалізація ролі мотивів, 

більш високих щаблів досягнення професіоналізму, зростання потреб у набутті 

знань, умінь, навичок (Б. Ананьєв, О. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикін, 

В. Лефтеров, Б. Ломов, О.Чуйко). 
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Низка вчених трактує особистісний розвиток майбутнього професіонала  

як процес розвитку особистості, зорієнтований на високий рівень 

професіоналізму і професійних досягнень та який здійснюється за допомогою 

навчання і саморозвитку в процесі професійної діяльності і професійних 

взаємодій (Е. Гінцбург, А. Деркач, В. Зазикін, Н. Ніколаєва, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, Ф. Паркінсон, Л. Рибалко, Д. Холланд, Е. Шпрангер). 

Так, А. Деркач і В. Дьячков вважають, що особистісний розвиток 

майбутного професіонала – це процес формування особистості, орієнтованої на 

високі професійні досягнення, її професіоналізм, що реалізується у 

саморозвитку, професійній діяльності та взаємодіях [35]. 

В. Лефтеров під особистісним розвитком майбутного фахівця розуміє 

індивідуально і соціально обумовлений, активний та інтегративний процес 

психосоціального і професійного зростання людини, спрямований на її фахову 

самореалізацію та самоствердження як суб’єкта життєдіяльності [96]. 

В. Щербіна зазначає, що особистісний розвиток майбутнього фахівця – це  

процес інтеграції особистісної та професійної складових професійного 

зростання особистості від початкового потенціалу через його реалізацію до 

нового потенціалу. На її думку, особистісний розвиток майбутнього фахівця  

включає в себе особистісний досвід подолання труднощів і перешкод і 

самостійного досягнення успішних індивідуальних результатів професійного 

зростання [190].  

Дослідження Е. Гінцбурга дозволяють представити особистісний  

розвиток майбутнього фахівця як послідовність якісно специфічних фаз. 

Критерієм, що їх розподіляє, виступає зміст і форма переводу індивідуальних 

імпульсів в професійне бажання [ 119 ]. 

На думку Д. Холланда, процес розвитку майбутнього професіонала 

обмежується визначенням самого індивіда особистісного типу, до якого він 

відноситься, вибором одного з чотирьох кваліфікаційних рівнів професійної 

сфери, що визначається розвитком інтелекту та самооцінки [202]. 
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Подібної думки дотримується К. Гуревіч (теорія ізоморфності), який 

головною умовою професійної успішності вважає досягнення актуалізації 

ресурсів особистості для управлінням своєю професійною поведінкою [34]. 

Суттєвою, на нашу думку є   позиція Т. Кудрявцева, який відмічає, що 

професійне становлення особистості охоплює не лише період навчання в стінах 

професійного навчального закладу, – це довготривалий, динамічний 

багаторівневий процес, в якому він виокремлює чотири стадії: 

- перша стадія – формування професійних намірів, критерій – вибір 

професії; 

- друга стадія – професійне навчання, критерій – професійне 

самовизначення; 

- третя стадія – процес оволодіння і входження в професію, який 

починається у навчальному закладі і потім на початку самостійної діяльності, 

критерій – показники професійної діяльності та певний рівень розвитку 

професійно розвинених якостей; 

- четверта стадія – реалізація особистості фахівця в професійній 

діяльності [ 72 ]. 

Спільним для вищеподаних визначень, на нашу думку, є розуміння 

особистісного розвитку майбутнього професіонала як цілісного інтегративного 

новотворчого процесу, спрямованого на максимальне розкриття потенціалу 

особистості. Це цілісний двосторонній взаємообумовлений і взаємопов’язаний 

процес. Він наочно проявляється у професії психолога, оскільки основним 

інструментом професійної діяльності є особистість самого психолога. 

Центральним в концепції становлення професіоналізму майбутніх 

психологів дослідники вважать поняття «професійна суб’єктність». Професійна 

суб’єктність студента-психолога визначається в концепції як інтегрована 

характеристика суб’єкта майбутньої професії, яка проявляється його 

конструктивною активністю, спрямованою на оволодіння майбутньою 

професією [32]. 
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У структурі професійної суб’єктності майбутнього психолога дослідники 

виділяють наступні структурні компоненти : професійна Я-концепція, 

професійна спрямованість, професійне мислення, професійні компетенції, 

професійно важливі якості, моніторинг розвитку яких здійснюється протягом 

періоду навчання у ВНЗ.  

Найважливішою детермінантою розвитку професійної суб’єктності 

майбутніх психологів є система загальногуманістичних та специфічних 

професійних цінностей. До гуманістичних цінностей віднесені цінності 

людини, як однієї з найбільш важливих цінностей світорозуміння. 

Специфічні професійні цінності даної системі диференціюється на: 

- професійнні, які відображають усвідомлення ролі, призначення професії 

психолога в соціумі та тієї відповідальності, яка покладається в суспільстві на її 

носіїв; 

- інструментальні, які визначають найважливіші механізми реалізації 

професійної діяльності; 

- професійно-статусні, які орієнтують майбутніх психологів на 

досягнення і підтвердження значимого становища в суспільстві, що змінюється. 

Найважливішими формами цілеспрямованої конструктивної активності 

майбутніх психологів в процесі оволодіння цією професією є навчально-

професійна, практична, науково-дослідна, творча, проектна діяльності. 

Проведений  аналіз літератури дозволяє виділити загальне в розумінні  

розвитку особистості майбутнього психолога – це процес цілісного розвитку 

особистості як активного учасника професійної діяльності (у тому числі 

активного на етапі вибору і підготовки), обумовлений соціальною ситуацією, 

провідною діяльністю та творчими можливостями самого індивіда. При цьому  

розвиток майбутнього професіонала передбачає не тільки потребу індивіда у 

професійній діяльності, й орієнтацію особистості на професійне зростання. 

Особистісний розвиток майбутнього професіонала характеризується динамікою 

змін особистісних новоутворень у людини на різних етапах її професійного 

становлення. 
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На основі аналізу різних підходів до особистісного розвитку майбутнього 

професіонала та виходячи з задань нашого дослідження, ми дотримуємось 

такого визначення цього феномену: особистісний розвиток майбутнього 

психолога – це складний, цілісний, системно організований процес перехідних 

змін, що ґрунтується на прагненні до особистісного і професійного 

вдосконалення в обраній професійній сфері та реалізації життєвих духовних 

засад. 

При цьому домінуючим підґрунтям виступає у сформованій перехідною 

ситуацією на підсвідомому рівні, зародження імпліцитної моделі подальшого 

розвитку. Серед них так звані «перетворені», за М. Мамардашвілі [113], або 

«перехідні», за П. Лушиним [103], форми, пряма функція яких – надання 

суб’єкту можливостей чи програм подальшого зростання. 

Особистісний розвиток майбутнього професіонала не можна реалізувати 

одномоментно та остаточно, тому що процес розвитку визначається своїми 

закономірностями і такими характеристиками, як поступовість, послідовність, 

протяжність в часі, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Це розгорнутий у 

часі та поетапний процес оволодіння професією з початку формування 

професійних намірів до закінчення активної професійної діяльності. В цьому 

процесі професійне і особистісне – два взаємопов’язаних процеси, оскільки 

суб’єкт професійної діяльності  – це особистість. 

Особистісний розвиток майбутнього професіонала здійснюється в процесі 

професійного навчання, професійної діяльності, а також розвитку в професії 

завдяки особистісним якостям. У процесі особистісного розвитку в професії 

формуються професійна самосвідомість, професійна готовність, професійна 

зрілість, необхідні для успішної професійної діяльності знання, уміння, 

навички, якості характеру, мотиваційні та моральні аспекти, в цілому все, що 

становить основу для професійної реалізації суб’єкта і подальшого зростання. 

Як вже зазначалось, собистісний розвиток майбутніх психологів як 

динамічний процес дослідники [32; 72; 75; 146] диференціюють на 

довузівський, власне вузівський та післявузівський етапі, які характеризуються 
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тим, що на кожному з них суб’єкт  вирішує специфічні особистісні задачи, 

пов’язані з професією.  

Оскільки вузівський етап є центральним для становлення професійної 

суб’єктності – саме в цей період у студентів формуються професійна 

самосвідомість, професійна Я-концепція, професійні компетентності. 

Професійне становлення майбутнього фахівця – поетапний, динамічний 

процес входження студента в професію, у ході якого відбуваються якісні 

перетворення особистості, які ведуть до розвитку та зміні особистісних та 

професійних якостей, до формування позитивного ставлення до професії. 

Професійне становлення майбутнього фахівця обмежено в часі і є лише 

частиною, одним з етапів професійного становлення особистості.  

Як наслідок, суттєву роль грає те, яким чином здійснюється професійна 

освіта, оскільки на цьому етапі професіоналізації формується професійна 

самосвідомість особистості, а значить, і професійна спрямованість.  У зв’язку з 

цим рішення проблеми підготовки кваліфікованих фахівців повинно бути 

орієнтоване на розвиток студента. як особистості та як суб’єкта професійної 

діяльності.    

Отже, поняття «особистісний розвиток майбутнього професіонала» вказує 

на наявний у ньому стійкий зв’язок між професійним та особистісним. Сутність 

цього зв’язку полягає у тому, що, з одного боку, риси особистості фахівця 

суттєво впливають на процес і результати професійної діяльності, а з іншого – 

процес формування особистості відбувається саме під впливом професійної 

діяльності. Професійна діяльність буде успішною лише тоді, коли вона матиме 

особистісний відтінок – набуде властивості відображувати та втілювати себе за 

допомогою особистісних рис. І, навпаки, особистість професіонала має містити 

в собі професійні стандарти, що орієнтують на високу якість виконання 

діяльності. 

Таким чином, розуміючи в особистісному розвитку майбутнього фахівця 

наявність двох підструктур – «розвиток професіоналізму особистості» та 
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«розвиток професіоналізму діяльності» (А. Деркач, В. Зазикін, В. Дьяков), – 

розглянемо особливості кожної з них. 

На думку В. Зазикіна, професіоналізм діяльності – це якісна 

характеристика суб’єкта діяльності, яка відображає високу професійну 

кваліфікацію й компетентність, різноманітність ефективних професійних 

навичок та вмінь, володіння сучасними алгоритмами і способами вирішення 

професійних завдань, що дає змогу здійснювати діяльність із високою 

продуктивністю. А професіоналізм особистості – якісна характеристика 

суб’єкта праці, що відображає високий рівень розвитку професійно важливих та 

індивідуально-ділових якостей; акмеологічний інваріант професіоналізму – 

адекватний рівень домагань, мотиваційна сфера й ціннісні орієнтації, 

спрямовані на прогресивний розвиток фахівця [38]. 

До підструктури «розвиток професіоналізму особистості» входять: 

засвоєння нових технологій та алгоритмів вирішення професійних завдань 

(аналізу, прогнозу та прийняття управлінських рішень), вдосконалення стилю 

управління, розвиток деяких особистісно-ділових якостей (старанності, 

ініціативності, дисциплінованості, організованості), розкриття потенціалу 

особистості, зміна системи мотивів та цінностей.  

До підструктури «розвиток професіоналізму діяльності» включають: 

зростання професійної компетентності (розширення системи професійних 

знань, зростання соціально-психологічної компетентності), вдосконалення 

системи професійних умінь [188].  

Ці два види професіоналізму є взаємопроникні і відображаються в 

особистісному розвитку індивіда. 

Поняття «професіонал», «професіоналізація» і «професіоналізм» є 

провідними в теорії становлення особистості в професії. Людини стає 

професіоналом в результаті професійної підготовки та реалізації себе в якості 

компетентного спеціаліста на діяльнісному та особистісному рівні.  

В сучасній психології термін «професіоналізм» застосовується для 

означення сукупності елементів, які відображають високу продуктивність 
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професійної діяльності. Наприклад, на думку Є. Клімова, професіоналізм 

необхідно розглядати не як деякий вищий рівень знань, умінь та результатів 

людини в даній галузі діяльності, а як певну системну організацію свідомості, 

психіки людини [ 72 ].  

Професіоналізацію, наприклад, Ю. Поваренков визначає як цілісний 

безперервний процес становлення особистості фахівця, який починається з 

моменту вибору і прийняття майбутньої професії та закінчується, коли людина 

припиняє активну трудову діяльність [75]. 

Компонентами, які супроводжують процес професійного становлення 

особистості, виступають професійна самосвідомість і професійне 

самовизначення. Ці два компоненти представляють собою одне ціле, але разом 

з цим виконують різні функції і задачи. З одного боку, професійна 

самосвідомість розглядається: 

- як довготривалий процес внутрішнього суб’єктивного плану; 

- як пошук людиною «своєї»  професії та «себе в професії»; 

- як визначення для себе професійних позицій та перспектив; 

- як пошук та знаходження особистісного смислу в професії .  

Принципово новий рівень професіоналізму досягається під час 

вироблення такої складової, як акмеологічні інваріанти.  

Акмеологічні інваріанти професіоналізму – це основні якості й уміння 

професіонала (або в низці випадків необхідні умови), що забезпечують високу 

стабільну ефективність діяльності незалежно від її змісту і специфіки. 

Акмеологічні інваріанти професіоналізму виявляються також і у внутрішніх 

спонукальних причинах, що забезпечують активний саморозвиток фахівця, 

реалізацію його творчого потенціалу [173]. 

В. Зазикін розрізняє такі акмеологічні інваріанти професіоналізму: 

а) загальні – цілковито незалежні від специфіки діяльності (розвинута 

антиципація, високий рівень саморегуляції, уміння приймати рішення, стійка 

образна сфера, інтуїція тощо); б) специфічні, або особливі, – такі, що певною 

мірою відображають специфіку професійної діяльності (так, для професій класу 
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«людина – людина» і «людина – колектив», до яких належить досліджувана 

нами професія психолога, особливими інваріантами, як показали дослідження, є 

проникливість, або диференційно - психологічна компетентність, 

комунікабельність і комунікативні уміння, уміння здійснювати психологічні 

впливи й ін.) [ 38 ]. 

Акмеологічні інваріанти дають можливість людині вишукати ті внутрішні 

резерви, які допомагають на високому інноваційно-творчому рівні виконувати 

діяльнісні функції. Саме акмеологічні інваріанти спонукають і рухають людину 

на шляху до професіоналізму високого рівня [163]. 

Таким чином, акмеологічні інваріанти є важливою умовою успішного 

особистісного та професійного розвитку психолога і щільно пов’язані з його 

онтогенетичним розвитком. 

Ретроспективний аналіз зарубіжної  наукової літератури  дозволив 

визначити наступні теоретичні підходи  до професійного розвитку особистості 

На підставі систематизації підходів зарубіжних авторів до проблеми 

професійного розвитку можна відзначити дослідження Ш. Бюлер, Е. Еріксона, 

Дж. Сьюпера, Р. Хейвігхерста і К. Юнга [79; 189; 192; 195], присвячені 

розвитку особистості на різних етапах життєвого шляху. 

Так, К. Юнг описує три вікові рубежі життєдіяльності людини 

(«дитинство» – від народження до 18 років; «молодий вік» – від 19 до 40 років; 

«зрілий вік» – після 40 років) та подає аналіз професійного становлення 

особистості на кожному етапі через призму усвідомленості професіоналізації. 

Відповідно до теорії К. Юнга, кінцева життєва мета – це цілковита 

самореалізація, що доступно лише здібним, високоосвіченим особам із 

широкою сферою життєдіяльності [193].  

Ш. Бюлер в основу періодизації етапів життєдіяльності поклала принцип 

«інтенційності» як вибору (наміру) в цілеутворенні і ціледосягненні. За 

допомогою цього критерію дослідниця виділяє п’ять головних фаз життєвого 

циклу особистості: I фаза – від 0 до 15 років – відсутність точних цілей життя, 

їхня розмитість, зовнішня заданість; II фаза – від 15 до 20 років – зародження, 
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оцінка цілей життя і формування плану їх досягнень; III фаза – від 25 років до 

40–45 років – постановка чітких і точних цілей у професійному та особистому 

житті, їхнє практичне досягнення; ІV фаза – від 45 до 65 років – підведення 

підсумків минулої діяльності і життя, перегляд майбутніх життєвих цілей; 

V фаза – від 65 до 70 років і далі – оцінка свого життєвого шляху і професійної 

діяльності за критерієм досягнення або недосягнення поставлених цілей. 

Свідоме, активно-рефлексивне ставлення до життя, професії, до себе як 

суб’єкта життєдіяльності дозволяє людині, на думку дослідниці, досягти 

поставлених цілей в особистому та професійному житті [25]. 

Р. Хейвігхерст подає альтернативне бачення етапів професійного шляху. 

Насамперед автора цікавлять не стільки потреби та здібності особистості, 

скільки набуття установок і трудових умінь у ході професійного становлення: 

І етап – ідентифікація з працівником (від 5 до 10 років); ІІ етап – набуття 

основних трудових навичок і формування працелюбності (від 10 до 15 років); 

ІІІ етап – набуття конкретної професійної ідентичності (від 15 до 25 років); IV 

етап – становлення професіонала (від 25 до 40 років); V етап – робота на благо 

суспільства (від 40 до 70 років); VI етап – роздуми про продуктивний період 

професійної діяльності (після 70 років) [133]. 

Дж. Сьюпер визначав професійну зрілість на певних стадіях розвитку як: 

поінформованість про професію, шляхи її набуття і потребу в ній; усвідомлення 

зв’язку між навчанням і подальшою професійною діяльністю; достатній обсяг 

професійних знань, умінь, навичок; усвідомлення чинників, що визначають 

успішний професійний розвиток. Загалом професійна зрілість характеризується 

ступенем самостійності у вирішенні проблем професійного розвитку, крім того, 

цей рівень має змінюватися в міру переходу від однієї стадії розвитку до іншої 

[79]. 

Узагальнення цих лаконічно характеризованих підходів дозволяє нам 

константувати: 
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‒ про професійний розвиток з повною визначеністю можна говорити 

лише відносно дорослості, коли особистість вже досягла певного рівня 

психічного та соціального розвитку; 

‒ особистісний і професійний розвиток обумовлюють один одного та 

здійснюються у нерозривній єдності протягом усього життя індивіда і 

спрямовані на максимальну реалізацію його особистісного і професійного 

потенціалу; 

‒ у процесі особистісного розвитку майбутнього професіонала можна 

визначити низку етапів, зокрема професійну самоідентифікацію, професійний 

вибір, формування професійної компетентності, професійну самосвідомість, 

професійну готовність, професійну зрілість, професійну діяльність. 

Таким чином, співставлення онтогенетичного розвитку і розвитку 

професійної компетентності ще раз доводить єдність особистого і професійного 

розвитку та доцільність дослідження їх у цілісному феномені особистісно-

професійного розвитку. 

Процес особистісного розвитку майбутнього професіонала індивідуально 

своєрідний, неповторний, позаяк неповторні ті конкретні умови, у яких він 

проходить. Серед основних умов здійснення особистісного розвитку людини    

в професії є вимоги професійної діяльності.  

Проблема особистісних властивостей психолога активно розробляється в 

останні два десятиріччя за такими напрямами, як професійно важливі якості 

психолога, що забезпечують успішність його наукової та практичної діяльності; 

особистісні детермінанти ефективності діяльності психолога в окремих 

напрямах і сферах; формування і розвиток особистості та професійно важливих 

якостей психолога [67]. 

Набуття психологічної готовності до виконання ролі практичного 

психолога є окремим напрямом в контексті професійного становлення цих 

майбутніх фахівців. Професійному становленню психологів присвячені праці 

Г. Абрамової, І. Андрійчук, М. Бодальова, О. Бондаренко, Ж. Вірної, 

Л. Долинської, І. Зязюна, Т. Ільїної, Н. Коломінського, О. Кондрашихіної, 
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І. Мартинюк, В. Панка, Н. Пов’якель, В. Семиченко, Н. Чепелєвої, 

Н. Шевченко, Л. Шнейдер та ін. [3; 10; 28; 74; 76; 167; 159; 188; 189]. Зокрема в 

працях О. Бондаренко, В. Панка, Н. Пов’якель, Н. Фалько, Н. Чепелєвої більш 

прицільно розкривається питання готовності до професії психолога-практика як 

студентів стаціонарних відділень ВНЗ, так і здобувачів післядипломної освіти 

[20; 132; 139; 173; 176].  

Особистісну готовність до професійної діяльності ми розуміємо як 

особливу установку у вигляді проекції минулого досвіду на ситуацію «тут і 

тепер», що передує будь-яким психічним явищам та проявам; у вигляді 

мотиваційної готовності до «впорядкування» свого образу світу. Така 

готовність дає людині можливість усвідомити сенс і цінність того, що вона 

робить у вигляді професійно-особистісної готовності до самореалізації через 

процес персоналізації. 

Розвиток особистісної готовності студентів до професійної діяльності 

обумовлений всією системою навчально-виховної роботи вищої школи. Разом з 

тим цей розвиток залежить від правильних уявлень про психічну діяльність і 

про навчання як таке, що забезпечує можливість здійснення життєвого 

покликання. Склалася думка, що становлення майбутнього психолога 

відбувається в межах терміну його навчання у навчальному закладі. Але 

студент приходить сюди вже з певними знаннями, сформованими вміннями, із 

певними уявленнями про професійну діяльність, які склалися протягом 

попереднього періоду життя. Особливості стосунків і виховання у сім’ї, 

навчання у школі і виші, стосунки з іншими людьми, вплив соціально-

культурного середовища, у якому переважно перебуває студент, пануючі 

соціальні уявлення, продуковані, зокрема, ЗМІ та багато інших чинників 

визначають особливості особистісного розвитку майбутнього фахівця. 

Таким чином, на особистісний розвиток майбутнього психолога значний 

вплив справляють фактори зовнішнього, або соціального, об’єктивного, 

характеру та внутрішнього, або особистісного, суб’єктивного, характеру. 
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Серед зовнішніх факторів об’єктивного характеру можна назвати такі 

групи чинників: 1) соціально-економічні (наприклад, престиж професії; рівень 

заробітної плати; стабільність роботи; соціальна захищеність і наявність 

соціальних гарантій; система стимулювання саморозвитку; потреба держави 

або конкретного регіону у певних фахівцях тощо); 2) соціально-психологічні 

(наприклад, соціальні уявлення про професію; стереотипи та міфи щодо 

професії тощо). Важливим фактором особистісного розвитку майбутнього 

професіонала  є сім’я, сімейні професійні традиції, очікування, сценарії тощо. 

До внутрішніх факторів можна включити індивідуальні особливості 

людини, зокрема її самоставлення і самосприйняття, схильності, інтереси, 

цінності, здібності, риси характеру, властивості темпераменту, специфіку 

пізнавальної, емоційної, вольової сфер тощо.  

Внутрішні і зовнішні чинники постають у єдності і взаємодії. Зовнішні 

чинники будучи об’єктивно заданими, суб’єктивно переживаються індивідом. 

Наприклад умови життя впливають на самооцінку і самоставлення людини. 

Якщо життєві умови сприятливі, може сформуватися висока самооцінка і 

позитивне самоставлення. Якщо умови життя несприятливі (бідність, 

проблемна сім’я тощо) то виникає ризик розвитку низької самооцінки та 

негативного самоставлення. І навпаки – внутрішні фактори можуть впливати на 

зовнішні. Наприклад, маючи сильну волю і належну мотивацію до самозміни, 

людина здатна подолати несприятливі життєві обставини і здійснити 

ефективний особистісно-професійний розвиток, досягнути життєвого успіху. 

Яскравим прикладом цього є професійна переорієнтація і отримання 

післядипломної освіти, специфіка якої і її вплив на особистісно-професійний 

розвиток будуть розглянуті у наступному підрозділі. 

Результатом особистісного розвитку майбутнього психолога є 

сформований професіоналізм. Безумовно, вважати професіоналізм чимось 

кінцевим і застиглим не можна. Навпаки, досягнення професіоналізму є 

перманентним. 
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Сходження до акме професіоналізму психолога можлива лише за умови  

усвідомлення людиною власного творчого потенціалу і його реалізації. Для 

досягнення цієї мети доцільно використовувати спеціальні засоби, які 

спрямовані саме на творчий компонент особистості, його прояв і розвиток. 

Зокрема це можуть бути арт-засоби, які базуються саме на мобілізації творчого 

потенціалу особистості.  

Професійна діяльність психолога і його професійна творчість 

ґрунтуються на знаннях різного рівня – від окремих емпіричних фактів до 

цілісних концепцій, на засвоєнні певних когнітивних схем, вмінь, систем 

предметних значень, спеціальних засобів мислення, суспільному та 

особистісному досвіді, тому передбачає глибоке перетворення структур 

суб’єктивного досвіду. Однак раціональних компонентів у професійній 

діяльності психолога, а особливо її творчій складовій, недостатньо. 

Тут процесуально здебільшого працює так званий емоційний інтелект та 

інтуїція, а за результатом – раціональний інтелект, коли стає очевидною 

загальна траєкторія руху і ті конкретні кроки або розумові операції, завдяки 

яким цей рух став можливим. Цікаво і те, що, як правило, подібна траєкторія не 

співпадає ні з відстроченою, ні з найближчою перспективами. В результаті 

виходить, що суб’єкт перехідного стану не просто «чекає очікуваного» періоду 

стабільності, а, ніби хаотично рухаючись, конструює новий простір розвитку. 

Це означає, що перехідні стани особистості сприяють реалізації системних 

змін. Виходить, що ліквідовувати ці, здавалося б, даремні і безглузді дії означає 

відмовлятися від перспективи цілком можливого стабільного розвитку. 

Підсумовуючи цей підрозділ, ми представляємо наше розуміння 

проблеми особистісного розвитку майбутнього психолога та його 

характеристик. 

Етап професіоналізації особистості безпосередньо пов’язаний із 

побудовою власного життєвого проекту і досягненням професійних та 

особистісних звершень, вибору спрямованості власної життєвої активності, – 

що складає змістовний аспект проблеми 
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Особистісний розвиток майбутнього психолога ми розуміємо як 

складний цілісний системно організований процес перехідних змін, що 

ґрунтується на прагненні людини до особистісного і професійного 

вдосконалення в обраній професійній сфері та реалізації її творчого потенціалу. 

Основними характеристиками особистісного розвитку майбутнього 

психолога визначено: цілісність та інтегративність; новотворчість; 

двосторонність; активність; організованість і цілеспрямованість; індивідуальна 

своєрідність; перспективність (орієнтація на подальший розвиток); 

спрямованість на постійне зростання індивіда як суб’єкта професійної 

діяльності та життєтворчості. 

Основними складовими особистісного розвитку майбутнього психолога 

можна визначити особистісну та професійну. Особистісна складова – це якісна 

характеристика суб’єкта професійної діяльності, вона відображає високий 

рівень розвитку професійно важливих та індивідуально-ділових якостей, сюди 

можна включити адекватний рівень домагань і самооцінку, мотиваційну сферу і 

ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток фахівця. Професійна складова 

відображає рівень професійної кваліфікації, компетентності, володіння 

професійно необхідними знаннями, уміннями, навичками, зокрема щодо 

ефективного інструментарію і методології вирішення професійних завдань. 

Сюди можна включити засвоєння нових технологій та алгоритмів вирішення 

професійних завдань, професійну компетентність, систему професійних знань, 

умінь і навичок.  

У процесі теоретичного дослідження було також виявлено, що феномен 

особистісного розвитку майбутнього психолога досліджено переважно на 

вибірках студентів стаціонарної форми навчання. Досліджень, присвячених 

особистісному розвитку майбутнього психолога в умовах інших форм навчання 

бракує. Зокрема становить інтерес особливості особистісного розвитку 

майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти, вплив якої на цей 

процес мало досліджений у психологічній літературі. Власне, це і є предметом 

нашого розгляду у другому підрозділі. 
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1.3. Особливості особистісної підготовки психологів в умовах 

післядипломної освіти 

 

Зміни в Українській державі викликали відповідні зміни і в законодавстві 

про освіту. Першого липня 2014 р. прийнято новий Закон України «Про вищу 

освіту», відповідно до якого друга вища освіта відміняється як освітня послуга, 

однак залишається післядипломна освіта, яка розуміється як «спеціалізоване 

вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, 

розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або 

отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього 

рівня та практичного досвіду» (ст. 60) [1]. 

Надання освітніх послуг за новим законодавством (як і за попереднім) 

здійснюється з урахуванням покликань, інтересів і здібностей осіб. Таким 

чином, уможливлюється особистісно-професійний розвиток фахівця в цілому і 

психолога зокрема.  

Специфічними особливостями післядипломної освіти дорослої людини є: 

а) особливості контингенту осіб, які навчаються (дорослі люди, фахівці, 

які спираються на власний досвід, мають професійні знання; усталені соціальні 

ролі, відрізняються інерційністю системи смислів, цінностей, оцінних критеріїв 

та ін.);  

б) специфіка надання післядипломної освіти (асиміляція нових знань у 

структуру особистісних смислів, досвіду керівників, зміна професійних 

установок);  

в) специфіка діяльності викладачів у системі післядипломної освіти 

(підвищені вимоги до рівня професіоналізму й ерудованості викладачів, 

установка на власний професійний і особистісний розвиток, володіння 

методами активного соціально-психологічного навчання).  

Це вимагає такої організації освітнього процесу, за якого відбувається 

підвищення його розвивального потенціалу на основі актуалізації здатності до 
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особистісного та професійного саморозвитку фахівців, зокрема, в умовах 

дистанційного навчання. 

Із попереднього підрозділу стає зрозумілим, що між професіоналізацією 

та життєдіяльністю складаються стійкі зв’язки. Зміст життєдіяльності, спосіб та 

умови життя досить жорстко детермінують вибір життєвого шляху, форму і 

динаміку професіоналізації. Така детермінація може мати як внутрішню, так і 

зовнішню природу. 

Із внутрішнього боку детермінація пов’язана із активністю самої 

особистості відповідно до умов професіоналізації. Із зовнішнього боку 

детермінація здійснюється за механізмом стимулювання чи виховання. 

Життєдіяльність впливає певним чином і на динаміку професіоналізації. Зміна 

соціального статусу, створення сім’ї, народження дитини, смерть близьких 

людей як події перебудовують мотиваційну сферу людини, змінюють шкалу її 

цінностей, а, відповідно, і ставлення до професійної діяльності. 

Так, за даними соціологічних досліджень, у нашому суспільстві робота 

здається нецікавою для 39,7% тих, хто вже отримав освіту і намагається 

закріпитися у житті; 24,4% вважають, що робота за отриманою спеціальністю 

не сприяє їхньому самоствердженню і самореалізації. На питання щодо ступеня 

власного впливу на власне життя лише 9,7% відповідають, що в змозі «сильно 

впливати» на визначення свого життєвого шляху, решта так не вважає [125]. 

По суті, за даними наукових узагальнень, у післядипломний період в 

залежності від соціально-психологічних умов на людину очікують такі три 

варіанти життєвого результату: 1) людина задоволена роботою, починає 

зростати професійно та духовно; 2) людина є незадоволеною певними умовами, 

і тоді розпочинає активний пошук нового місця у житті; 3) людина є 

незадоволеною через невідповідність результатів діяльності своїм очікуванням, 

але продовжує обраний життєвий шлях, хоча інколи починає деградувати [75].  

Наочно ці закономірності представлені на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Варіанти трансформації внутрішніх уявлень людини під тиском 

соціально-психологічних факторів у післядипломний період 

 

Як видно з рис. 1.1 особистісний розвиток людини в професії після 

отримання освіти не завершується, а, навпаки, набуває нового змісту. 

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо той варіант життєвого 

результату, коли людина через свою незадоволеність у професійній сфері 

починає новий пошук себе. Так виникає проблема професійної переорієнтації і 

перепідготовки. 

Зміна професії може бути пов’язана із внутрішньоособистісним 

конфліктом, зміною цілісного образу «Я-концепції» або окремих його 

компонентів, зовнішнім проявом особистісних зрушень, що відбуваються на 

рубежі десятиліть і наближають суб’єкта до стану особистісної зрілості. 

Сформованість мотиваційно-потребнісної сфери, впорядкованість ієрархії 

цінностей, включеність механізмів емоційно-вольової регуляції в систему 

діяльності та поведінки, характерне для зрілої особистості, сприяють 
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формуванню особистісного змісту пережитої суб’єктом ситуації переорієнтації, 

дозволяючи модифікувати умови її розвитку. Водночас процес професійної 

переорієнтації характеризується наявністю внутрішніх протиріч і труднощів, 

які, з одного боку, є специфічними залежно від віку досліджуваних, а з іншого – 

загальними для учасників усіх ситуацій переорієнтації [151]. 

Таким чином, постає необхідність задіяння особистісних ресурсів для 

психологічного подолання. 

За С. Хан, подолання – це здатність долати життєві труднощі шляхом 

влади і контролю. Це зусилля, за допомогою якого люди мобілізують всередині 

і зовні себе ресурси і сили, які дадуть їм відчути, що вони здатні вирішити свої 

проблеми [201]. Р. Лазарус розглядав подолання як спробу поборотися із 

внутрішніми вимогами, вимогами середовища і протиріччями між цими двома 

видами вимог [204]. 

Донхем визначав чотири основні види ресурсів подолання: особистісні – 

це все те позитивне, що людина робить і говорить собі з метою знизити 

напругу; міжособистісні – підтримка друзів і рідних, радість життя у 

суспільстві, обговорення проблем з іншими людьми; організаційні – це 

навчання, інструктування, професійна психологічна допомога; соціальні – 

позаробоча активність, організація дозвілля тощо. 

Зауважимо, що навчання є одним із способів подолання критичної 

життєвої ситуації, одним з варіантів якої є, зокрема, професійна переорієнтація. 

У внутрішньопсихологічній сфері професійна переорієнтація пов’язана із 

проблемою особистісної та професійної самоідентифікації. У цьому випадку 

вихід із професії може розглядатися як спосіб подолання кризи, а вибір і 

оволодіння новою професійною діяльністю – як установлення відповідності 

змістів компонентів психологічної структури діяльності та їхній гармонійний 

розвиток [74]. 

Якщо особистісна самоідентифікація – автентичне приєднання себе до 

певного соціального типу людей, ототожнення себе з ним [122], то особистісно-

професійна самоідентифікація розуміється нами як ототожнення себе з певною 



 45 

професійною групою. Будучи продуктом самопізнання і самооцінки своїх 

особистих і професійних якостей, особистісно-професійна самоідентифікація 

визначає емоційний тонус індивіда (почування впевненості або 

самоприниження), орієнтує на самовиховання, створює духовні передумови для 

соціальної самоідентифікації особистості, тобто розуміння своєї інтеграції у 

соціальні групи людей, що володіють такими ж моральними і діловими 

якостями.  

Якщо самоідентифікація порушена, можуть виникнути так звані перехідні 

стани (за П. Лушиним) [103] – результати процесу системних змін на рівні 

особи під впливом зовнішнього щодо індивіда процесу соціальних і глобальних 

перетворень. Ці стани характеризуються малою передбаченістю і високим 

ступенем невизначеності. Останній чинник є результатом процесу зживання 

або навіть краху стереотипів минулого, краху звичного способу життя і, як 

наслідок, вироблення нового. Таким чином, важливою ознакою перехідного 

стану є певна дезорганізація звичного життя. 

У крайніх перехідних станах люди демонструють прояви, характерні для 

посттравматичних станів: безсоння, кошмари, неможливість зосередитися на 

головному, порушення звичайних соціальних зв’язків, депресивність, проблеми 

особистісного, професійного і сімейного життя. 

Перехідні стани мотивуються найближчою перспективою або 

необхідністю жити за принципом «тут і тепер». Звідси, ще однією особливістю 

перехідного стану є не стільки досягнення мети, скільки сам факт руху або 

періодична зміна контексту розвитку. Конкретний результат подібного руху 

стає очевидним тільки після закінчення перехідного періоду. 

Незважаючи на хаотичність і навіть деяку «патологічність», перехідні 

стани мають конструктивний характер, оскільки дають можливість людині 

поглянути на себе і своє життя збоку, а, отже, є ознакою майбутніх змін. 

Зокрема, у ситуаціях системних змін формуються такі особистісні особливості, 

як толерантність, уміння слухати іншого, здатність цінувати буденне існування 

(функціонування «тут і тепер»), емоційний інтелект, інтуїція тощо. 
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Таким чином, свідома зміна професії не може розцінюватись лише як 

деструктивна форма вирішення протиріч професійного життя. 

Результати психологічних і соціологічних досліджень свідчать, що 

свідомий вихід із професії може здійснюватися на будь-якому етапі 

професіоналізації особистості [151]. Це не дозволяє розглядати зміну професії 

як специфічну форму подолання кризи, характерну тільки для деяких стадій 

професійного розвитку. 

Досліджуючи зміну професії як феномен професійного розвитку, 

М. Кліщевська аналізує ситуацію «свідомої зміни професії» і на нашу думку 

змістовно  визначає її як форму подолання кризи трудового життя, причиною 

виникнення якої є невідповідність наявного та необхідного змісту основних 

компонентів психологічної структури діяльності. За результатами цього 

дослідження, активність особистості щодо осмислення джерел кризи, вибір і 

оволодіння новою професією, які характеризуються формуванням ознак 

розвитку, визначають свідому зміну професії як феномен професійного 

становлення [74]. 

М. Ратнікова, досліджуючи процес ухвалення рішення про професійну 

переорієнтацію в зрілому віці, проаналізувала характер його перебігу залежно 

від типу проблемної ситуації. 

У дослідженні показано, що особливості поведінки суб’єктів у процесі 

переорієнтації проявляються у спрямованості активності, відповідальності за 

свій вибір, прагненні реалізувати рішення про зміну професії та досягти 

поставлених цілей, що характеризується певним рівнем їхнього суб’єктивного 

контролю. Успішність адаптації суб’єкта до нової діяльності обумовлюється 

тривожністю та спрямованістю особистості, властивостями темпераменту 

(інтроверсією – екстраверсією, емоційною стабільністю) і відображається в 

ефективності психологічної, соціальної та професійної адаптації. На думку 

автора, яку ми поділяємо, професіоналізація суб’єкта, його успішність у новій 

професії може бути високою та незалежною від ставлення особистості до 

вибраної діяльності, але обумовленою мотивами зміни професії. Вибір у 
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зрілому віці, на думку автора, характеризується значним впливом зовнішніх 

об’єктивних факторів, що сприяють або перешкоджають формуванню стійких 

позитивних відносин «суб’єкт – нова професія» і на етапі навчання, і в період 

професійної адаптації. При перекваліфікації може відбуватися зміна 

системоутворюючих якостей і властивостей суб’єкта. Тому дослідження 

психологічної структури діяльності різних професій і можливості їхнього 

освоєння з погляду мінімальної переструктуризації професійно важливих 

якостей суб’єкта дозволять, на думку автора, оптимізувати вибір у зрілому віці 

[151]. 

Результати дослідження М. Ратнікової показали, що проблема 

професійної переорієнтації виникає як у чоловіків, так і в жінок: їх включеність 

у цей процес є рівнозначним у кількісному вираженні по вибірці в цілому. 

Автор вважає, що принципово різний характер причин, які обумовили перехід 

до нової діяльності, властивий кожній зі сторін, оскільки розподіл за 

ситуаціями переорієнтації має відмінні риси, а саме превалювання жінок у 

ситуації «вимушеної переорієнтації» і «додаткової переорієнтації».  

Ці дані дозволяють припустити, що жінки менш схильні до ризику в 

професійній сфері, що тягне за собою стреси та емоційні переживання 

можливих невдач, якщо перехід до нової діяльності недостатньо підготовлений; 

чоловіки прагнуть до самореалізації, освоюючи нову професію, але вибирають 

для цього більш комфортні умови реалізації прийнятого ними рішення [151]. 

У процесі професійної переорієнтації осіб зрілого віку свідомо 

визначаються особистісні пріоритети в сенсі вибору професійних орієнтирів і 

реалізуються у спільній діяльності шляхом засвоєння спеціальних знань, 

формування вмінь і навичок, релевантних обраній професійній спеціалізації. 

Тому професійна переорієнтація кваліфікується нами як самостійний етап 

життєвого і професійного самовизначення, необхідний для продуктивного 

(неконфліктного) подолання негативних ефектів (соціально-психологічних і 

психологічних) професійного виключення, свідомого прийняття обраної 



 48 

професії і віднайдення особистісно значимих смислів діяльності, подальшого 

особистісного і професійного розвитку осіб зрілого віку [61]. 

Виокремлення поняття «професійне самовизначення» в якості ключової 

категорії нашого аналізу має вагомі підстави. Це зумовлено змістовими його 

характеристиками, які мають у вітчизняній психології певну усталеність. Отже, 

звернемося до аналізу психологічного змісту феномену професійного 

самовизначення в психологічній традиції у контексті нашої проблеми. 

Визначення сутності професійного самовизначення досі лишається 

невирішеною проблемою, котра посідає важливе місце в науковому пошуку. 

Особливої актуальності набуває вона у площині психологічного аналізу. У 

вітчизняній психології є чимало напрацювань з теорії професійного 

самовизначення, які й визначають сучасні підходи до проблеми. Зокрема це 

дослідження Є. Клімова і Є. Головахи.  

Так, Є. Клімов визначає професійне самовизначення з позицій 

діяльнісного підходу, розглядаючи його як діяльність людини, яка набуває того 

чи іншого змісту в залежності від етапу її розвитку як суб’єкта праці [71].  

Є. Головаха розглядає професійне самовизначення у зв’язку з життєвими 

перспективами особистості, які досліджуються в контексті життєвої мети і 

життєвих планів [32].  

Таким чином, особливістю досліджень цих учених є акцентування на 

особистісних аспектах професійного самовизначення, що знову підводить нас 

до єдності феномену особистісно-професійного розвитку. 

У нашому дослідженні ми орієнтуємося на дефініцію професійного 

самовизначення Н. Пряжникова: «Сутністю професійного самовизначення є 

самостійне й усвідомлене віднайдення смислів роботи, що виконується, і всієї 

життєдіяльності в конкретній культурно-історичній (соціально-економічній) 

ситуації» [145, с. 89]. Головна мета професійного самовизначення – поступове 

формування внутрішньої готовності до усвідомленої і самостійної побудови, 

корекції і реалізації перспектив власного розвитку (професійного), готовності 
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самостійно знаходити особистісно значущі смисли в конкретній професійній 

діяльності. 

Це визначення відображає зміст і динаміку особистісних станів і 

психологічних процесів, характерних для професійної переорієнтації 

безробітного: пошук нового смислу професійної діяльності в ситуації 

вимушеної або добровільної зміни професії, активізація самоаналізу і 

самосвідомості особистості, пошук інформації і прогнозування подальшого 

професійного розвитку, пошук шляхів власної професійної реалізації, 

готовність до переорієнтації і перенавчання.  

На думку Є. Клімова, професійне самовизначення, яке розуміється як 

один із важливих проявів суб’єкта діяльності, може розглядатися на двох 

взаємопов’язаних рівнях: гностичному (у формі трансформації самосвідомості) 

і практичному (у формі реальної зміни соціального статусу, місця людини в 

системі міжлюдських стосунків) [73]. Тому в нашому розумінні професійне 

самовизначення включає в себе не просто научіння професії, але й відповідну 

насамперед і головним чином активізацію особистості, розвиток самостійності і 

відповідальності у прийнятті рішення про вибір сфери професійної діяльності. 

Людина обирає не лише певну професію, але й те, що вона дає їй для 

найповнішого відчуття свого життя. 

Як частину професійного самовизначення особистості можна розглядати 

професійну переорієнтацію. Якщо розуміти самовизначення як вибір і 

реалізацію способу взаємодії з оточуючим світом і знаходження смислу 

діяльності, то тоді самовизначення передбачає розвиток самої готовності 

людини самовизначатися. У цьому контексті Н. Пряжников пропонує 

виокремлювати духовні потреби особистості в професійній діяльності: 

1) усвідомлення ціннісно-моральної основи самовизначення; 2) усвідомлення 

цінності професійної освіти; 3) усвідомлення смислу свого життя і відповідної 

професійної діяльності [144]. 

Виокремлення цих компонентів професійного самовизначення дозволяє 

розглядати професійну переорієнтацію не лише як вибір суб’єктом тієї чи іншої 



 50 

професії, але і як вибір стратегії і траєкторії професійного розвитку, тобто 

особистісно-індивідуальних смислів і перспектив власного розвитку.  

Таким чином, професійна переорієнтація з формального боку – це 

тривалий і складний процес переходу особистості від однієї професії до іншої. 

У змістовому сенсі – це свідоме визначення особистістю професійних 

орієнтирів і реалізація їх у діяльності шляхом засвоєння спеціальних знань, 

формування вмінь і навичок, релевантних обраній професійній спеціалізації, 

свідоме прийняття обраної професії і віднайдення особистісно значимих 

смислів діяльності, подальшого особистісного і професійного розвитку [61]. 

Професійна переорієнтація у формальному плані може бути реалізована 

через систему післядипломної освіти, яка сьогодні активно підтримується і 

розвивається в Україні на державному рівні. 

Таким чином проблема особистісного та професійного розвитку людини 

постає в новому аспекті – соціальному і зовнішньо детермінованому. Однак 

проблеми післядипломного періоду свідчать про те, що на шляху модернізації 

освіти на даний час мало уваги приділяється вивченню соціально-

психологічних закономірностей, які виникають в суб’єктній сфері. 

За П. Лушиним, особистісний аспект освіти, виходячи з «десі-ефекту», 

передбачає таку закономірність: чим більше зовнішньої мотивації, тим менше 

внутрішньої. Звідси, за демократичної форми освіти внутрішньої мотивації 

мусить бути більше, оскільки студент залучений у самостійний пошук, 

постановку, рішення та контроль навчальних досягнень. За авторитарною – 

внутрішня мотивація менша, оскільки головним завданням студента є 

вирішення питання прийняття завдань вчителя як своїх власних, якщо  ж йому 

цього не вдається зробити, він сприймає завдання як виключно практичні: 

зробити вправу «для мами», вивчити текст «для тата» [104].  

Збалансованість внутрішньої і зовнішньої мотивації проявляється по-

різному у студентів різної форми навчання. Дослідження показують, що 

здобувачі вищої освіти мають відмінності за соціально-психологічними 
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характеристиками відповідно їх належності до категорії здобувачів першої чи 

післядипломної освіти [103].  

Так, здобувачі післядипломної освіти переважно є більш умотивованими 

до здобуття освіти і, відповідно, більш свідомо ставлять до навчання. Вибір 

професії у старших абітурієнтів є обумовленим або внутрішніми спонуками, як, 

наприклад, самопізнання, самореалізація, або значущими зовнішніми – 

можливість кар’єрного росту, отримання цікавої і добре оплачуваної роботи 

тощо. Абітурієнти ж, які здобувають першу освіту, зазвичай роблять свій 

професійний вибір під впливом значущих інших (батьків, друзів, учителів), за 

своїми матеріальними можливостями, відповідно до зовнішніх чинників 

(престижність і оплачуваність професії) тощо. При цьому, як зазначає 

В. Шадриков, мета професійного вибору є нечіткою.  

Описані відмінності між студентами, які здобувають першу і 

післядипломну освіту представлені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Відмінності соціально-психологічних характеристик  

студентів різної форми навчання 

 

Студенти 

 

Категорія 

порівняння 

Здобувачі післядипломної 

освіти 

Здобувачі вищої освіти на 

основі загальноосвітнього 

рівня (стаціонарна форма) 

Вік 23–45 років 16–23 роки 

мотивація переважає усвідомлена переважає спонтанно 

зумовлена 

вибір професії зазвичай забезпечує 

професійне підтвердження 

дійсного статусу та слугує 

підвищенню функціональної 

компетентності працівника 

зазвичай згідно 

рекомендацій значущих 

інших 

профіль 

професійної 

діяльності 

як самореалізація в 

контексті професії чи 

саморозвитку 

як професійно 

зорієнтований, здобуття 

професійних знань, вмінь, 

навичок 

повнота та 

ґрунтовність 

знань 

згідно обраної сфери 

практичного застосування 

класична, усталена, 

представлена в 

достатньому обсязі, але без 
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співвіднесення із запитами 

сьогодення 

адаптація у 

процесі 

професійної 

діяльності 

практичного 

психолога 

засобом власних проб та 

помилок; посилюється 

досвідом вирішення 

життєвих задач, що 

зумовлені віком; 

посилюється досвідом 

соціальної адаптованості та 

працевлаштування 

переважання теоретичних 

аспектів навчання над 

практичними ускладнює 

процес професійної 

адаптації випускників ВНЗ 

 

Як видно з табл. 1.1., студенти, які отримують післядипломну освіту, 

відрізняються від студентів стаціонару своєю вмотивованістю. Тому доцільно 

зазначити деякі особливості навчання дорослих, котрі варто враховувати у 

навчальному процесі зі здобувачами післядипломної освіти: 

Так, М. Ноулз зазначає, що дорослі – автономні та самоспрямовані 

особистості. Їх потрібно активно включати у навчальний процес, зокрема 

викладачі повинні будувати навчальний процес виходячи з побажань учасників 

щодо тем; надавати можливість працювати над тими задачами, які відповідають 

їхнім інтересам, та брати на себе відповідальність за своє навчання; не просто 

викладати матеріал, а спрямовувати учасників до їх власних знань. 

Дорослі вже акумулювали певну суму знань та певний досвід і мають 

пов’язувати навчання зі своїми попередніми знаннями і досвідом, для чого 

потрібно звертатися до них за інформацією про їх досвід і знання щодо теми. 

Дорослі орієнтовані на сучасні умови. Їм необхідно бачити підставу для 

того, щоб чомусь навчатись. Навчання має бути придатним у їхній роботі і 

виконанні інших обов’язків. Тому доцільно визначити ці моменти ще до 

початку занять. 

Дорослі є прагматиками і концентрують свою увагу на тих аспектах 

занять, які є найбільш корисними для них у їхній роботі. Викладачі мусять 

обґрунтувати учасникам корисність занять для їхньої професійної діяльності. 
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Важливо виявляти повагу до студентів-дорослих: усвідомлювати цінність 

їх досвіду і сприймати їх як рівних щодо знать та досвіду, надавати їм 

можливість вільно висловлювати свою думку. 

Серед мотивуючих чинників учнів-дорослих відзначаються: особистісно-

професійний розвиток; бажання розширити стосунки; професійні потреби та 

вимоги; бажання внести зміни у своє життя; пізнавальний інтерес. Найкращими 

мотивуючими факторами для учнів-дорослих є їхній інтерес та прагматична 

вигода від навчання [97].  

Більш свідома мотивація осіб, що отримують післядипломну освіту, 

зокрема за спеціальністю «Психологія», сприяє зростанню професійної 

компетентності та оперативній адаптації до нововведень у всіх сферах 

суспільного життя. 

 Таким чином післядипломна освіта в процесі професійної переорієнтації 

– це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та 

навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду [167]. 

П. Лушин вважає, що процес підготовки фахівців-психологів, підвищення 

кваліфікації слухачів системи післядипломної освіти все більше 

трансформується в психологічну площину особистісно орієнтованого чи 

фасилітативного супроводу як недирективного управління розвитком 

майбутнього психолога [105]. 

Однак професійна переорієнтація здійснюється переважно за 

технологічним сценарієм, не вирішуючи індивідуально-психологічних проблем 

особи, що здобуває післядипломну освіту. Тому вихід ми вбачаємо в залученні 

до процесу переорієнтації осіб зрілого віку валідних психологічних технологій, 

які б створювали у них й стимулювали сприятливий рефлексивний простір з 

можливістю самостійного і усвідомленого віднаходження смислів діяльності, 

активізації самоаналізу і професійної самосвідомості, ефективнішого пошуку 

інформації і прогнозування подальшого професійного розвитку, пошуку шляхів 
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власної професійної реалізації, підвищення конкурентоспроможності на ринку 

праці, ефективної самопрезентації тощо.  

 У такій переорієнтації доцільним, на нашу думку, є використання арт-

засобів, які дають можливість цілісно здійснити як самопізнання, так і розвиток 

особистості майбутнього фахівця. Крім того, арт-засоби дають дорослим людям 

психологічний ресурс подолання життєвих труднощів і складних переживань, 

пов’язаних з професійною переорієнтацією. Це відбувається за рахунок  творчої 

діяльності особистості, усвідомлення своїх почуттів під час діяльності, 

вивільненння своєї уяви тощо. 

Така думка підтверджується і новітніми дослідженнями особливостей 

подолання складної життєвої ситуації, якою є і професійна переорієнтація. 

Зокрема, для нашої наукової праці становить інтерес дослідження проблеми 

подолання М. Лаадом. Він розробив так звану BASIC Ph модель, яка ефективно 

використовується і в психологічній, і в педагогічній практиці, і включає шість 

частин, що характеризують стиль подолання кожної людини: «Belief» – 

філософія життя, вірування і моральні цінності; «Affect» – почуття; «Social» – 

суспільство, функція, приналежність, соціальна організація; «Imagination» – дух 

творчості, уява; «Cognition» – свідомість, реальність, думка; «Physiology» – 

фізична, чуттєва і діяльна модальність [68]. 

Відтак, творчість у поєднанні з іншими визначеними М. Лаадом 

компонентами є  зокрема важливим засобом подолання складних життєвих 

обставин. 

У контексті освітньої діяльності творчість, як спосіб подолання, може 

бути здійсненим у процесі застосування арт-засобів, які на сьогоднішній день 

розглядаються не лише як суто терапевтичний, а й освітній та розвивальний 

інструмент. Аналіз можливостей використання арт-засобів в освіті буде 

представлено у наступному підрозділі. 

Отже, аналіз специфіки особистісного розвитку майбутнього психолога в 

умовах післядипломної освіти показує, що первинний професійний вибір, 

здійснений під впливом особистісних, або внутрішніх, та соціальних, або 
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зовнішніх, факторів, може привести до таких варіантів життєвого результату:  

1) людина задоволена роботою і розвивається особистісно і професійно;  

2) людина незадоволена своїм особистісним та професійним розвитком, 

але нічого не змінює, у такому випадку можливий особистісний та професійний 

регрес як перехід до нижчого, гіршого особистісного розвитку;  

3) людина є незадоволеною певними умовами, своїм особистісно-

професійним розвитком і починає активний пошук нового місця у житті, що часто 

веде до професійної переорієнтації, зокрема у галузі психології ( рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Процес професійної переорієнтації на психологію 

У випадку професійної переорієнтації можуть виникати так звані 

перехідні стани, кризові переживання, внутрішні конфлікти та інші складні 

психічні стани, пов’язані з порушенням професійної ідентифікації і які 

потребують актуалізації особистісних ресурсів для психологічного подолання. 

Одним з ефективних способів подолання, відповідно до BASIC Ph моделі, є 

творчість. В умовах післядипломної освіти творчу діяльність найкраще 

забезпечують спеціальні заняття, зокрема з арт-засобами. 

Таким чином постає необхідність дослідження майбутнім психологом 
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самого себе, а також відповідного розвитку своїх особистісних і професійних 

якостей, знань, умінь, навичок. З цією метою можна використовувати цілу 

низку методів і засобів: самоаналіз, самодіагностування, самоспостереження, 

робота з фахівцем-психологом (психологічне консультування, психологічний 

супровід, психокорекція та ін.), відвідування спеціальних психологічних 

заходів (семінарів, курсів, тренінгів та ін.) тощо. 

В умовах післядипломної освіти майбутній фахівець має можливість 

здійснити цілеспрямоване, кероване самопізнання і саморозвиток за допомогою 

тих дисциплін і курсів, які пропонуються програмою навчання. З іншого боку, 

часова обмеженість післядипломної освіти  (у середньому два роки) вимагає 

створення спеціальних курсів, які б поєднували у майбутнього фахівця 

особистісне самопізнання і розвиток з професійним розвитком і навчанням. Тут 

можуть бути корисними спеціальні освітньо-розвивальні заходи, які інтегрують 

у собі можливості і професійного, і особистісного розвитку, наприклад, 

спеціальні програми з використанням арт-засобів. 

У наступному підрозділі представлено досвід застосування арт-засобів з 

метою сприяння особистісному розвитку майбутніх фахівців, зокрема 

психологів. Зауважимо, що досліджень, присвячених застосуванню арт-засобів 

в умовах післядипломної освіти нами не виявлено у наукових джерелах, тому 

представлений далі матеріал є аналізом досліджень, проведених на студентах 

інших форм навчання.  

 

1.4. Теоретична модель особистісного розвитку майбутніх психологів 

арт-засобами 

 

Як було зауважено у підрозділі 1.3, арт-засоби слугують потужним 

способом і засобом особистісного розвитку майбутнього психолога. Арт-засоби 

– це засоби корекції та розвитку за допомогою художньої творчості. 

Система застосування арт-засобів у психокорекційній практиці 

сформувалася у 40–50-х роках минулого століття у Великій Британії та США.  
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Засновуючись на гуманістичному підході, арт-засоби переслідують єдину мету 

– гармонійний розвиток особистості, розширення можливостей її соціальної 

адаптації за допомогою мистецтва. Унікальність застосування арт-засобів 

полягає в тому, що вони дають можливість підвищувати самоконтроль, 

саморозкриття і саморозвиток. 

 Використання арт-засобів засновано на мобілізації творчого потенціалу 

людини, внутрішніх  механізмів саморегуляції і відповідає фундаментальній 

потребі в самоактуалізації : розкриттю широкого спектру можливостей людини,  

ствердженню нею свого індивідуального та неповторного способу буття у світі. 

Психокорекційна робота із застосуванням арт-засобів допомагає людям 

сформувати більш активну життєву позицію. 

Стосовно проблематики нашої дисертаційної розробки, потенційно 

плідною  є ідея використання потенціалу арт-засобів для розвитку 

особистісного потенціалу майбутніх фахівців. Перевагами арт-засобів є 

можливість застосування їх не лише з тими студентами, яким необхідно надати 

психологічну допомогу в складній життєвій ситуації, а й сприяти їхньому 

особистісному зростанню. Гуманістична спрямованість арт-засобів дозволяє 

створювати умови для самоактуалізації за допомогою творчого самовираження 

та пошуку трансцендентних життєвих цілей.  

Арт-засоби дозволяють реалізувати один з головних принципів сучасної 

освіти – можливість організації освіти як активного процесу, який залучає у 

взаємодію. Це дозволяє майбутнім фахівцям стати більш активними та 

відповідальними за свою  роботу, бачити нові можливості для вираження 

власної індивідуальності. Навички, які можуть бути отримані з цього досвіду, 

дозволять студентам почуватись більш комфортно, впевнено, використовувати 

даний досвід для професійного життя. 

Ця ідея відповідає центральній ідеє освіти двадцять першого століття, яка 

обговорювалась у книзі Р. Акоффа і Д. Грінберга,ці вчені стверджують, що 

освіта повинна допомагати, підтримувати розвиток особистісного потенціалу 

особистості. Автори вважають, що головна мета  освіти полягає в тому, щоб 
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дати тим, хто навчається, можливість власного розвитку та здатність брати 

участь у розвитку суспільства, до якого вони належать [150].       

В Україні застосування арт-засобів у психолого-педагогічної діяльності є 

відносно новою галуззю, але у світовій психотерапевтичній практиці вона має 

досить змістовну історію. Інтерес до арт-засобів проявляли представники 

фактично всіх напрямів психотерапії, а також представники різних наукових 

шкіл. Так, дослідниками арт-засобів є Л. Аметова, М. Андерсен-Уорен,             

Д. Байєре, Т. Боронська, О. Будза, М. Бурно, І. Вачков, Д. Вудз, К. Дрюкер, 

Ю. Гундертайло, Т. Зінкевич-Євстигнеєва, Т. Колошина, Е. Келліш, К. Кейз, 

О. Копитін, М. Лібман, Л. Лебедєва, С. Льюіс,  П. Луззатто, А. Лоуен, 

Р. Мартін, Л. Мова, Л. Подкоритова, Н. Роджерс, К. Росс, О. Скнар, 

Ю. Соболев, Г. М. Ферс, Г. Хульбут, Д. Енлі [7; 23 - 25; 42; 70; 81; 91; 178] та 

багато інших.  

Теоретико – методологічним базисом застосування сучасних арт-засобів є 

певні положення вчень З. Фройда [179; 180] та К. Юнга [194]. 

Зокрема за З. Фройдом, внутрішнє «Я» людини виявляється у візуальній 

формі кожного разу, коли особистість спонтанно щось малює чи ліпить, а 

образотворче мистецтво, маючи багато спільного з фантазіями та 

сновидіннями, виконує роль, що компенсує та знімає психічну напругу, а також 

проявляє проблеми автора. К. Юнг наголошував на важливості використання 

персональних та універсальних символів і вважав образотворче мистецтво 

надзвичайно важливим інструментом для реалізації самозцілюючих 

можливостей психіки.  

Представники гештальт-терапії, зокрема Д. Стівенс, зауважують, що 

процес художньої творчості у будь-яких своїх проявах є засобом 

самовираження протягом тисячоліть [92]. За Н. Роджерс, яка представляє 

гуманістичний напрям у психотерапії, всі люди володіють природною 

здатністю до творчості [155]. На думку Т. Колошиної, головною властивістю 

мистецтва є те, що це унікальний спосіб передачі людського досвіду. Воно дає 

можливість познайомитись, а не дізнатись; дає, але не нав’язує; не претендує на 
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правоту, об’єктивність, істинність, а забезпечує споглядачу можливість самому 

робити висновки, визначати своє ставлення [78]. 

Дослідження українських вчених також показують важливість мистецтва 

і творчості для сучасної особистості. Так, наприклад, у роботі Л. Подкоритової 

виявлено, що творча діяльність і мистецтво є одним з основних джерел 

психологічної енергії та натхнення у студентів, що оволодівають професіями 

практичного психолога та соціального педагога. За її даними 97% 

досліджуваних відмітили сприйняття творів мистецтва і культури та власну 

творчість серед провідних засобів самовідновлення та натхнення (малювання, 

рукоділля, танці, писання віршів та творів тощо) [141]. О. Назаренко зазначає, 

що людина у процесі творчої діяльності, зокрема у процесі застосування арт-

засобів, задовольняє свою найголовнішу фундаментальну потребу – потребу в 

самоактуалізації [124].  

Водночас, варто зауважити, що творчість людини виявляється в 

широкому розумінні у різних напрямах творчої діяльності (танцювальної, 

драматичної, музичної). А під терміном «арт-засоби» розуміється використання 

мистецтв візуального ряду (малюнок, живопис, ліпка, пластика, грим, боді-арт 

тощо). Іншими словами – це зцілення через будь-яку художню творчість.  

Арт-засоби мають суттєві переваги перед іншими психологічними 

засобами. Відзначимо деякі з них: вони є засобом вільного самовираження й 

самопізнання; мають значною мірою «інсайт-орієнтований» характер; 

зумовлюють атмосферу довіри, розуміння до внутрішнього світу людини; не 

мають меж і обмежень у застосуванні; у більшості випадків викликають у 

людей позитивні емоції, допомагають долати апатію, безініціативність, 

формувати активну життєву позицію та позитивне світосприйняття; базуються 

на мобілізації творчого потенціалу особистості, внутрішніх механізмів 

саморегуляції та самомобілізації; відзначаються особливою «м’якістю» 

прийомів і впливів; є засобом переважно невербальної комунікації.  

Арт-засоби, серед яких індивідуальне малювання, групове малювання, 

скульптура, колаж допомагають реалізувати ідею нової освіти. Серед них: 
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- зняття стресу і напруги, які можуть відчувати студенти; 

- сприяння у вивченні індивідуальних ресурсів і бажань; 

- підвищення рівня рефлексії шляхом аналізу отриманих у процесі роботи   

результатів; 

- сприяння в експериментуванні в умовах безпечної ситуації; 

- навчання розумовій діяльності, яка виходить за межі визначених рамок; 

- розглядання творчості як цінності особистісного розвитку. 

Вказані переваги мають цінність для підтримки людини, для розвитку їх 

особистісного потенціалу. Арт-засоби допомагають подолати перепони, які не 

дозволяють майбутнім фахівцям розвивати креативність, такими перепонами 

можуть виступати : негативне ставлення до особистісного потенціалу, яке може 

бути соціально - обумовлено, висока тривожність, напруга, знижений рівень 

контролю.  

Дослідники називають низку додаткових переваг арт-засобів : організація 

індивідуальної та групової роботи, яка дозволяє сприяти у вивченні соціальних 

навичок (робота у команді, вільне вираження своєї думки, оволодіння 

навичками презентації, оволодіння етичними принципами спілкування); 

оволодіння креативністю як цінністю процесу навчання; експериментування з 

різними типами мислення; надання матеріалів, технік, які дозволяють 

підвищувати ефективність генерації ідей; збагачення творчого процесу за 

рахунок включення в роботу різних учасників.  

Головною відмінністю арт-засобів від інших психологічних методів є  

тріадність. За визначенням Т. Колошиної, лише арт-засоби дозволяють 

замінити звичну діаду «консультант – клієнт» на тріаду «консультант – творчий 

продукт – клієнт», де експресивний продукт несе важливі повідомлення 

індивіда і, відповідно, робить психотерапевтичний альянс 

«психотерапевтичним трикутником» [78, с. 10].  

Однак застосування арт-засобів інтенсивно поширюється за межі 

первинного психотерапевтичного змісту.  
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Актуальність арт-засобів в галузі освіти нині визнається багатьма 

вченими. Арт - засоби найчастіше використовуються у професійній підготовці 

психологів, педагогів, соціальних працівників [90]. Так, можливості 

застосування арт-засобів в освітньому процесі розглядали у своїх роботах такі 

автори, як Т. Зінкевич-Євстигнеєва, О. Копитін, В. Кокоренко, Л. Лебедєва та 

інші [42; 81; 89; 90].  

Наукові уявлення про можливості арт - засобів спираються на 

фундаментальні педагогічні дослідження. Серед них концепції педагогіки 

свободи і педагогічної підтримки (О. Газман); самоорганізуючої педагогічної 

діяльності і сенсорозвивальних засобів пробудження творчої активності 

(С. Кульневич); специфічної природи педагогічної діяльності (В. Загвязинский, 

І. Колєснікова, В. Сластенін); технологія створення особово орієнтованих 

ситуацій (В. Серіков) і багато інших [89]. 

Розглянуті  окремі напрацювання на експериментальних майданчиках, які 

спрямовані на  введення арт-засобів у професійну підготовку студентів.  

У. Дутчак пропонує інтегрований спецкурс у змісті професійної підготовки 

студентів вищих мистецьких навчальних закладів. Спецкурс, крім 

загальнопедагогічних принципів і принципів гуманістичного виховання, 

спирається на принципи індивідуально-творчого підходу, художньо-

естетичного розвитку та арт-педагогічні принципи. Він охоплює різні 

дисципліни: педагогіку, арт-терапію, психологію, естетику, методику навчання, 

мистецтвознавство. Велику вагу в курсі займають арт-засоби, зокрема колаж, 

малювання, медитативні техніки, художня література, музика [36]. 

Л. Лебедєва досліджує можливості та особливості застосування арт-

засобів у професійній підготовці педагогів. Вона показує, що залежно від 

поставленої мети і рівня професійної підготовки викладацьких кадрів навчання 

студентів із застосуванням арт-засобів може здійснюватися: 1) у контексті 

основних дисциплін на ознайомлювальному рівні (інформування, формування 

початкових уявлень про застосування арт-засобів як одній з інноваційних 

технологій); 2) за допомогою системи спецкурсів, спецсемінарів, 



 62 

спецпрактикумів, факультативів, волонтерської і супервізорської практики на 

рівні поглибленого вивчення теорії і оволодіння основною технікою; 3) як 

спеціалізація у рамках основної професії на рівні отримання додаткової 

спеціальності арт-терапевта для роботи в системі додаткової освіти [89]. 

Л. Подкоритова вважає, що застосування арт-засобів поєднує в собі деякі 

протилежні виміри, зокрема «емоції – мислення», «аналіз – синтез», 

«активність – пасивність» та ін. Завдяки цьому арт-засоби навчають людину і 

відчувати, і думати, врівноважувати емоції та мислення, об’єднати раціональне 

та ірраціональне у собі, прийнявши їх не як протилежності, а як 

взаємодоповнюючі частини своєї особистості у її цілісності. Інтегруючи аналіз і 

синтез, арт-засоби спонукають людину до глибокого самопізнання, створюють 

умови для синтезу нового у собі. Поєднуючи активне і пасивне, творення і 

споглядання, арт-засоби включають потужні терапевтичні механізми та 

спрямовують корекційний  свій вплив на всі структури та виміри людської 

особистості – від тілесного через психічне до духовного [141]. 

Н. Пов’якель зазначає, що арт- засоби посідають особливе місце в системі 

вищої професійної підготовки фахівців у галузі практичної психології. Арт-

засоби сприяють гармонійному розвитку творчого потенціалу, саморегуляції 

особистості майбутнього психолога-практика, розвитку професійно важливих 

творчих здібностей [137]. 

Досвід нашої викладацької діяльності свідчить, що студентам 

подобається бути залученими до творчого процесу. 

Таким чином, застосування арт-засобів в освітній роботі з практичними 

психологами сприяє розвитку низки їх професійно значущих якостей, зокрема 

комунікабельності, самоусвідомленості, креативності, здатності до 

саморегуляції та ін.  

Підводячи підсумок, визначимо особливості застосування арт-засобів  для 

особистісного розвитку майбутніх психологів: 
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‒ інтердисциплінарність, інтегративність застосування арт-засобів 

сприяє внутрішньопсихічним інтеграційним процесам як в професійній, так і в 

особистісній сфері; 

‒ наближеність до безпосередньої психологічної практики як майбутньої 

професійної діяльності сприяє зростанню рівня готовності студентів до неї; 

‒ поєднання навчального і терапевтичного процесів на заняттях із 

застосуванням арт-засобів сприяє більш ефективному засвоєнню як суто 

професійних знань, умінь і навичок, так і глибшому пізнанню власного 

внутрішнього світу, розумінню інших; 

‒ поєднання індивідуальної і групової роботи сприяє, з одного боку, 

прояву індивідуальності, а з іншого – соціалізації та адаптації індивіда; 

‒ рефлексивність занять допомагає особистісній та професійній 

самоусвідомленості: «пропускаючи через себе» ту чи іншу методику, студент 

глибше пізнає і краще розуміє дію використовуваних на занятті засобів, що 

сприяє більш ефективному засвоєнню професійних знань;  

‒ творча атмосфера занять забезпечує відкрите, спонтанне, природне 

вираження індивідуальності кожного студента, розкриває творчий потенціал; 

‒ творчий процес зцілює і перетворює, сприяє корекції особистості;  

‒ спрямованість на внутрішній світ особистості деякою мірою вирішує 

проблему проходження власної психотерапії як необхідної умови для 

подальшої успішної професійної діяльності; 

‒ поєднання занурення у власні емоції та аналізу експресивного 

продукту веде до інсайту і катарсису, а, отже, забезпечує духовне зростання 

особистості; 

‒ отриманий в результаті застосування арт-засобів позитивний досвід 

стає джерелом для особистісного та професійного зростання практичного 

психолога, зразком для вибудовування гуманних стосунків з людьми [ 42 ]. 

У цілому арт-засоби допомагають майбутньому психологу зрозуміти 

самого себе, власні мотиви, потреби, протиріччя; усвідомити зони своїх 

проблем і позитивні сторони своєї особистості; навчитись розуміти та 
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приймати і себе, і інших; розкрити і розвинути свій творчий потенціал, 

креативність, комунікабельність, рефлекcивність, емпатійність, сензитивність 

та інші професійно важливі якості. 

Впровадження арт-засобів у цілеспрямований процес особистісного 

розвитку майбутніх психологів може здійснюватися таким чином: 

‒ як відповідна окрема дисципліна («Арт-терапія», «Основи арт-

терапії», «Арт-корекційній тренінг», «Практикум з арт-терапії» тощо); 

‒ у контексті інших дисциплін на ознайомлювальному рівні («Основи 

психокорекції», «Основи психотерапії», «Основи психогігієни», «Психологія 

саморегуляції», «Вступ до спеціальності» тощо); 

‒ за допомогою системи спецкурсів, спецсемінарів, спецпрактикумів, 

факультативів, волонтерської і супервізійної практики; 

‒ як спеціалізація у рамках основної професії на рівні отримання 

додаткової спеціальності арт-терапевта; 

‒ як самоосвіта шляхом поглибленого вивчення теорії і оволодіння 

відповідною технікою. 

Аналіз практики застосування арт-засобів для особистісного розвитку 

майбутніх фахівців дає нам можливість стверджувати, що застосування арт-

засобів у процесі підготовки фахівців-психологів здійснює комплексний вплив 

на їх особистісний та професійний розвиток ( рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Вплив арт-засобів на особистісний розвиток майбутніх психологів 

Як видно із рис. 1.3, з одного боку, арт-засоби розкривають особистісний 

творчий потенціал особистості майбутнього психолога, сприяють зняттю 

психологічних затисків, розвивають професійно важливі якості психолога, 

розвивають самосприйняття і здатність до саморозуміння, впливають на мотиви 

професійної діяльності, цінності орієнтації, зміщуючи їх у гуманістичне русло, 

сприяють корекції самооцінки, уявлень про майбутню професійну діяльність 

тощо; з іншого – збагачують професійний досвід, розвивають професійну 

компетентність, сприяють зростанню інтересу до професії, стимулюють 

професійний саморозвиток, забезпечують новими професійними знаннями, 

уміннями та навичками застосування арт-засобів в психології тощо.  

Отже, теоретичний аналіз наукової літератури показує, що арт-засоби  

позитивно впливають на особистісний розвиток майбутнього психолога. Це 

відбувається завдяки як загально-психологічним механізмам (вербалізація, 

катарсис, інсайт, усвідомлення, рефлексія, корекція досвіду тощо), так і 

специфічним особливостям арт-засобів (мобілізація творчого потенціалу 

особистості, а також метафоричність, символічність, ресурсність тощо). 

Важливу роль відіграє вище згадувана тріадність застосування арт - засобів, 

зокрема опосередкованість впливу на особистість через творчий продукт. 

Зроблений нами аналіз напрацьованих підходів щодо можливостей 

застосування арт-засобів у професійній підготовці майбутніх психологів 

переконує щодо необхідності актуалізації проблеми застосування арт-засобів 

при підготовці психологів, які здобувають другу вищу освіту. 

Зокрема, актуальними залишаються аспекти процесу входження людини 

в іншу (нову) професію, формування (трансформація) професійної 

самосвідомості, проблема інтеграції нових професійних компетенцій з 

набутими раніше тощо. Отже  на шляху отримання нової професійної освіти 

може і має знайти своє місце і функціональне призначення арт-засобів? В 

зв’язку з цим постає питання розробки моделі особистісного розвитку 
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майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти з виокремлення її 

специфічних складників. 

Варто нагадати, що моделювання (від англ. мodelling, нім. – мodellieren) – 

одна з основних категорій теорії пізнання та науково обґрунтований спосіб 

вивчення навколишнього світу і людини. Під моделлю розуміють образ 

реального об’єкта (процесу) у матеріальній чи ідеальній формі (описаний 

знаковими засобами), що відображає істотні властивості модельованого об’єкта 

(процесу), тобто моделювання ґрунтується на заміні конкретного об’єкту 

досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю). 

Модель у психології – це уявно представлена або реалізована на практиці 

система, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна 

замінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт. 

Сучасні науковці все частіше використовують моделювання у своїх 

дослідженнях. 

Спеціальний аналіз розроблених у психологічній науці концепцій 

професійного становлення дозволив встановити існування трьох типів моделей 

цього процесу:  

1) соціогенетичні моделі (етапи професійного розвитку є специфічно 

інтерпретованими етапами залучення людини до соціуму через послідовність 

соціальних інститутів – школу, фахову освіту, власне трудову діяльність);  

2) онтогенетичні (вікові) моделі, що накладають професійний розвиток 

на вікову вісь життя людини («старт», «пік», «фініш»);  

3) адаптивно-фінальні моделі, що стосуються основного етапу 

професійного шляху людини – власне трудової діяльності.  

Об’єднує ці моделі акцент на вписування людини в професійне 

співтовариство, що приводить до недостатнього використання методологічного 

потенціалу суб’єктного принципу і категорії самодетермінації [42]. Водночас, 

поняття перспектива» і «майбутня професійна діяльність» надто ускладнюють 

дослідження і науковий опис феноменів, пов’язаних із професійно-

особистісним, кар’єрним розвитком спеціалістів, оскільки описують феномени 
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які ще не наступили.  

Такі дослідження стали можливими у сучасній професійній педагогіці, 

тому що вони мають своїм підґрунтям метод моделювання, що дозволяє 

конструювати концептуально-методичні об’єкти, у яких комплексно можуть 

бути репрезентовані як актуальні, реальні, так і потенційні, можливі явища. 

Так, В. Краєвський визначає модель як систему елементів, що відтворюють 

певні сторони, зв’язки, функції предмету дослідження [85]. 

Враховуючи вказані особливості, нами запропоновано модель процесу 

особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, 

яка розглядається нами з позицій особистісно-діяльнісного і технологічного 

підходів як сукупність закономірних, функціонально пов’язаних компонентів, 

що складають певну цілісну систему. 

Виокремлені компоненти (стадії розвитку), а також функції, які 

реалізуються арт-засобами на кожній із цих стадій, забезпечують можливість 

представити цілеспрямований процес освітньої підготовки майбутніх 

психологів в умовах післядипломної освіти, а також структурний взаємозв’язок 

її основних компонентів, а саме вибору арт-методів і засобів у відповідно до 

цілей і змісту навчальних програм, які визначають діяльність викладачів і 

студентів. Запропонована модель особистісного розвитку майбутніх психологів 

в умовах післядипломної освіти при застосуванні арт-засобів представлена на 

рис. 1.4. 

Сутність динамічної моделі полягає у встановленні взаємозв’язків між 

цілями формування кожного із компонентів моделі в конкретний момент часу і 

фіксації певної послідовності новоутворень та змін у них. Така модель 

покликана орієнтувати процес, визначати його конкретні цілі і шляхи їх 

досягнення.  

Модель особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти є цілісною системою навчального процесу зі студентами 

– майбутніми психологами, яка  має особистісно-зорієнтовану спрямованість і 

дає можливість більш чітко визначити уявлення  про предмет дослідження, 
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конкретизувати цілі, завдання і напрями особистісного розвитку майбутніх 

психологів, виявити умови психологічного впливу на процес формування 

необхідних для успішної психологічної діяльності особистісних та професійних 

умінь, навичок та якостей.  
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Рис. 1.4. Структурно-функціональна модель особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти  

при застосуванні арт-засобів 

Розглянемо елементи запропонованої моделі більш детально. 

Стадія «входження у нову професію» пов’язана із актуалізацією у 

майбутніх спеціалістів мотивів освоєння другої спеціальності (професії), їх 

усвідомленням професійних намірів і плануванням кар’єри, постановкою мети і 

задач професійного навчання, досягнення яких уможливлюється завдяки 

продуктивній реалізації педагогічних зусиль, що забезпечують цей процес, а 

також координації і регуляції діяльності суб’єктів навчання в ході даного 

процесу. На цій стадії особистісного розвитку арт-засоби забезпечують 

діагностичну функцію, спрямовану на: 

‒ виявлення і усвідомлення провідних мотивів отримання освіти 

психолога в умовах післядипломної освіти; 

‒ прогнозування та передбачення результатів процесу навчання та 

освоєння нової спеціальності;  

‒ виявлення особистісних структур, необхідних для успішного 

професійного і кар’єрного розвитку; 

‒ фіксацію набутого особистісного досвіду змін у процесі навчання, 

починаючи з першої стадій освоєння професії до останньої – результативно-

оцінної; 

‒ моделювання професійної кар’єри. 

Наступна стадія структурно-функціональної моделі – «освоєння професії 

психолога», пов’язана із організацією процесу навчання та формуванням 

професійних знань, вмінь та компетенцій системно-діяльнісного характеру у 

відповідності із поставленими цілями та вимогами до спеціалістів 

психологічної галузі. Відбувається розвиток суб’єктних, особистісних та  

індивідуальних якостей майбутнього психолога, формування потреби у 

постійному саморозвитку та самовдосконаленні за рахунок інтеграції 
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сформованих раніше професійних якостей і вмінь із освоюваними професійно-

ціннісними здібностямии психолога.  

На цій стадії арт-засоби забезпечують розвиваючу функцію, спрямовану 

на: 

‒ зміну професійних установок і само ставлення майбутніх психологів у 

бік прийняття цінностей, філософії, місії психолога і психологічної науки у 

соціумі;  

‒ розвиток і формування психологічних вмінь і якостей, які є 

результатом творення арт-продукту суб’єкта: спонтанності, креативності, 

проникливості, сенситивності тощо; 

‒ оволодіння професійними арт-засобами. 

Кінцева стадія структурно-функціональної моделі – «результативно-

оцінна стадія навчання» вміщує в собі критерії оцінки ефективності 

професійного розвитку майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти 

і власне результат. Оцінка результатів здійснюється за допомогою зовнішніх 

критеріїв (особистісні досягнення; зафіксовані професійні компетенції, 

затребуваність (звернення) як до психолога; включеність у психологічну 

практику) і внутрішніх критеріїв (когнітивно-знаннєвий, професійно-

позиційний, мотиваційно-смисловий, задоволеність суб’єктів освітнього 

процесу змістом. Організацією і результатами процесу навчання другій 

(психологічній) освіті). Невідповідність між ідеальним і реальним образом 

корегується за допомогою арт-засобів, а саме: 

‒ відбувається корекція образу професії психолога в бік «реального», 

«адекватного» змісту професійної діяльності психолога; 

‒ проводиться корекція «незатребуваних» (колишніх) професійних 

вмінь у новій професійній реальності; 

‒ проводиться корекція тривожних станів, пов’язаних і зміною професії 

і страхом перед новою професійною роллю і статусом; 
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‒ проводиться корекція самооцінки, формується образ «професійного Я» 

з урахуванням індивідуально-типологічних, характерологічних властивостей 

суб’єкта; 

‒ відбувається розвиток навичок асертивності, самопрезентації 

майбутнього психолога.  

Таким чином, структурно-функціональна модель особистісного розвитку 

дозволяє розглянути досліджуваний процес комплексно, охопити в єдиній 

системі зміст, функції і арт-засоби, яка постає у якості засобу ефективного 

включення суб’єктів освітньої діяльності у навчальний процес післядипломної 

освіти і опанування професії психолога) [66]. 

На етапі теоретичного опрацювання нами було з’ясовано, що окремі 

показники особистісного розвитку майбутнього психолога (зокрема професійно 

значущі якості: рефлексивність, емпатійність, комунікативність та ін.) 

неодноразово поставали у якості досліджуваного предмета, водночас певні 

важливі інтегративні показники залишаються поза фокусом уваги дослідників. 

На нашу думку, окремі із них мають ціннісно-смислове значення для дорослих 

осіб, які здобувають післядипломну освіту, і від розвитку яких залежить 

ефективність вторинної професіоналізації суб’єкта, а саме: самооцінка, провідні 

мотиви отримання психологічної освіти, ціннісні та кар’єрні орієнтації,  

самосприйняття, образ майбутньої професії.  

Визначені показники не вичерпують увесь перелік можливих показників 

особистісного розвитку, однак, дають змогу зафіксувати вплив арт-засобів на їх 

розвиток та становлення. Окрім впливу арт-засобів на особистісні 

характеристики суб’єкта професіоналізації, певних змін зазнає і професійна 

(компетентнісна) компонента професійної підготовки. Майбутній психолог 

отримує ефективні арт-засоби (інструмент) професійної діяльності. Емпіричне 

дослідження виділених показників становить науковий і практичний інтерес 

для психологічної науки. Виявлено, що  арт-засоби здійснюють цілісний і 

комплексний вплив на особистісний розвиток майбутнього психолога в умовах 

післядипломної освіти. 
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В наступному розділі представлено програму емпіричного дослідження, 

спрямованого на вивчення впливу арт-засобів на особистісний розвиток 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти.  

 

Висновки до розділу 1 

У результаті теоретико-методологічного дослідження особистісного 

розвитку майбутніх психологів було виокремлено існуючі  підходи: 

акмеологічний; діяльнісній; онтогенетичний; життєтворчий.  

Визначено, що особистісний розвиток майбутнього психолога – це 

складний цілісний системно організований процес перехідних змін, що 

ґрунтується на прагненні суб’єкта до особистісного і професійного 

вдосконалення в обраній професійній сфері та реалізації свого творчого 

потенціалу. Він має низку характеристик: цілісність та інтегративність; 

новотворчість; двосторонність; активність; організованість і цілеспрямованість; 

індивідуальну своєрідність; перспективність (орієнтація на подальший 

розвиток); спрямованість на постійне зростання індивіда як суб’єкта 

професійної діяльності та життєтворчості. У структурі особистісного розвитку 

майбутнього професіонала можна визначити особистісну та професійну 

складові, які співіснують у щільній взаємодії та  взаємовпливі. 

Було виявлено специфіку особистісного розвитку майбутнього психолога 

в умовах післядипломної освіти. Зокрема показано, що професійний вибір 

студентів у системі післядипломної освіти часто є більш свідомим і 

вмотивованим, ніж у тих, хто отримує першу освіту. Професійна переорієнтація 

відбувається під впливом особистісних, або внутрішніх (цінності і мотивація на 

особистісний та професійний розвиток, самооцінка і самосприйняття себе як 

майбутнього психолога тощо) і соціальних, або зовнішніх, факторів (життєві 

події, кар’єрні і професійні вимоги тощо). Дослідниками встановлено, що 

провідними показниками особистісного розвитку осіб, які здобувають 

післядипломну освіту є ціннісні орієнтації особистості, кар’єрні орієнтації, 

провідні мотиви отримання психологічної освіти, самооцінка особистості у її 
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професійній діяльності, самосприйняття себе як майбутнього психолога, 

уявлення про майбутню професійну діяльність.  

Ефективний вплив на особистісний майбутніх психологів здійснюють 

арт-засоби. Визначено особливості застосування арт-засобів для особистісного 

розвитку майбутніх психологів у контексті професійної підготовки. Зокрема 

було визначено, що застосування арт-засобів в освітній роботі з майбутніми 

психологами сприяє розвитку низки їх професійно значущих якостей, здійснює 

загальну гармонізацію особистості, сприяє самопізнанню і самоактуалізації. 

Вплив арт-засобів на особистісний розвиток майбутнього психолога 

відбувається завдяки створенню особливої атмосфери вільного творчого 

самовираження, активізації творчого потенціалу особистості, що забезпечує 

дію і загально-психологічних, і специфічно психологічних механізмів 

(вербалізація, катарсис, інсайт, усвідомлення, рефлексія; метафоричність, 

символічність, ресурсність тощо). 

Упровадження арт-засобів для цілеспрямованого впливу на особистісний  

розвиток майбутніх психологів може здійснюватись через введення різних 

психологічних дисциплін, спецкурсів, семінарів, факультативів, супервізії та 

через самоосвіту і є актуальним для студентів-психологів різної форми 

навчання, зокрема і для тих, хто отримує післядипломну освіту. 

Теоретичний аналіз проблеми дозволив розробити структурно-

функціональну модель особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти із застосуванням арт-засобів. Виокремлені в моделі 

компоненти (три стадії розвитку), а також відповідні функції, які реалізуються 

арт-засобами на кожній з цих стадій, забезпечують можливість представити 

процес освітньої підготовки майбутніх психологів цілеспрямовано та 

комплексно, охопити в єдиній системі зміст, функції і арт-засоби, яка постає у 

якості засобу ефективного включення суб’єктів освітньої діяльності у 

навчальний процес післядипломної освіти і опанування професії психолога. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ  

ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУМАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У другому розділі  розкрито методику та організацію  емпіричного етапу 

дослідження, обґрунтовано вибір психометричних процедур, адекватних меті і 

завданням дослідження, дається характеристика вибірки. Викладено основні 

результати емпіричного дослідження, проведено аналіз кількісних і якісних 

особливостей особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти. Виявлено рівні особистісного розвитку майбутніх 

психологів. Напрями емпіричного дослідження особливостей розвитку 

майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти були 

визначені нами відповідно до запропонованої у першому розділі структурно-

функціональної моделі цього феномену. 

 

2.1. Обґрунтування методик  та організація емпіричного дослідження 

 

Теоретичний аналіз проблеми особистісного розвитку майбутніх 

психологів, здійснений у попередньому розділі, виявив низку проблем у 

підготовці спеціалістів в умовах післядипломної освіти. Часто поза фокусом 

уваги організаторів навчального процесу залишаються ціннісно-смислові, 

потребнісно-мотиваційні структури дорослої особистості: рівень 

самоактуалізованості на момент отримання другої освіти; особливості 

усвідомлення специфіки нової майбутньої спеціальності; усвідомлення власної 

відповідності професійним еталонам; особливості уявлень щодо власного 

професійного майбутнього і їх взаємозв’язок (або ні) із попередньою 

професією; самооцінка реалізації життєвих цілей; особливості стратегій 

самоствердження; потреба в саморозвитку і готовність до нього та ін. 
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Відповідно до розробленої у попередньому розділі моделі особистісного 

розвитку майбутніх психологів із застосуванням арт-засобів в основу 

констатувальної частини дослідження покладено припущення про те, що певні 

психологічні показники особистісного розвитку майбутніх психологів 

потребують впливу за допомогою арт-засобів. В руслі вирішення наведених 

вище задач було здійснено дослідження, яке складалось із трьох етапів:  

на І етапі (2009–2011 рр.) здійснювався теоретико-методологічний аналіз 

проблеми; формувались вихідні методологічні підходи; проводився збір 

емпіричних даних (методами інтерв’ю, анкетування, проективними 

методиками); 

на ІІ етапі (2011–2013рр.) проводилось тестування студентів Університету 

менеджменту освіти, які здобувають післядипломну освіту за спеціальністю  

«Психологія»; у дослідженні застосовувались  опитувальники та проективні 

методики, використані в жанрі арт-техніки «колаж»; розроблялася тренінгова 

арт-корекційна програма для майбутніх психологів, що навчаються в системі 

післядипломної освіти; 

на ІІІ етапі (2013–2015 рр.) апробований діагностичний інструментарій та 

розроблений авторський тренінг були впроваджені у навчальну діяльність 

Університету менеджменту освіти; проведено аналіз і узагальнення 

накопиченого матеріалу; сформульовано висновки і рекомендації. 

Виходячи із цілей і завдань нашого дослідження та ґрунтуючись на 

розробленій у попередньому розділі моделі особистісного розвитку 

майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти, були обрані наступні 

дослідницькі інструменти (табл. 2.1): 

Таблиця 2.1 

Методичний апарат дослідження 

Досліджувані показники Методики дослідження 

Ціннісні орієнтації особистості Методика вивчення ціннісних 

орієнтацій М. Рокича [128, с. 409–410] 

Кар’єрні орієнтації Методика «Якорі кар’єри» (Е. Шейн, 

переклад і адаптація В. А. Чікер, 

В. Е. Винокурова) [143, с. 268–272] 
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Індивідуально-психологічні 

властивості особистості 

Методика багатофакторного 

дослідження особистості 

американського психолога (Р. Кеттелла, 

16-факторний PF-опитувальник) [187, 

с. 444–466] 

Провідні мотиви отримання 

психологічної освіти 

Авторська анкета «Особистісно 

орієнтовані засади здобуття професії 

психолога»;  

Психобіографічна анкета [167] 

Самооцінка особистості у її 

професійній діяльності 

Методика «Самооцінка особистості» 

(С. А. Будассі) [127]; 

Самосприйняття себе як 

майбутнього психолога 

Методика «Тест двадцяти тверджень» 

(за М. Куном і Т. Мак-Партландом) 

[159, с. 82–103] 

Уявлення про майбутню 

професійну діяльність 

Проективна арттехніка-колаж «Я-

психолог» 

 

Зауважимо також, що зазначена у табл. 2.1 психобіографічна анкета [167] 

була спрямована не лише на  з’ясування причин вибору професії психолога, а й 

на дослідження соціальних факторів, які вплинули на професійну 

переорієнтацію на психологію. Отримані за цією анкетою дані були 

використані для характеристики соціальних параметрів вибірки. 

Представимо короткий опис методик, використаних у нашому 

емпіричному дослідженні.  

1. Психобіографічна анкета (додаток А). 

Анкета призначена для отримання тих психолого-біографічних даних 

досліджуваного, які мали вплив на його професійне становлення.  

Анкета складається із загального блоку, або так званої «паспортички» 

(прізвище, ім’я, по-батькові; місце та рік народження; освіта; посада; досвід 

роботи), та шести смислових блоків: 

1) історія сім’ї; 

2) соціально-економічні умови життя; 

3) історія дитинства; 

4) професійне становлення; 

5) особливості професійного становлення, обумовлені статтю; 
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6) майбутнє. 

Відповідно до інструкції досліджуваному пропонується ознайомитись із 

поданим в анкеті планом і на його основі написати автобіографію. 

Як зазначалося вище, анкета дає можливість дослідити окремі чинники, 

які так чи інакше вплинули на особистісний розвиток досліджуваного. Це, 

зокрема, такі чинники, як: 

‒ особливості сім’ї, у якій виховувався досліджуваний (освіта, рід 

діяльності, соціальний статус батьків; стосунки з сіблінгами та іншими 

родичами; загальна атмосфера в сім’ї тощо);  

‒ соціально-економічні умови проживання (матеріальні статки; місце 

проживання; соціальне оточення та ін.) 

‒ особливості перебігу дитинства (де і коли народився досліджуваний; 

його ставлення до професійної діяльності батьків у дитинстві; хвороби; дитячі 

мрії, ідеали; улюблені казки, фільми та ін.);  

‒ історія професійного становлення (дитячі мрії про професію; 

професійні очікування; особливості здійснення професійного вибору та ін.); 

‒ вплив статі на професійне становлення (вплив шлюбу і дітей на 

професійний розвиток). 

2. Методика багатофакторного дослідження особистості 

(американського психолога Р. Кеттелла) (16-факторний PF-опитувальник) 

(додаток Б). Теоретичною і методологічною основою тесту є факторний аналіз 

особистості. В результаті дослідження за допомогою опитувальника 

особистість описується за допомогою 16 фундаментально незалежних і 

психологічно змістовних факторів. Кожен фактор має умовну назву і 

передбачає стійкий вірогідний зв’язок між окремими рисами особистості.  

Структура факторів опитувальника у кожної окремої людини відображає 

вірогідну модель індивідуально-психологічних властивостей її особистості. 

При накладанні на групову модель тієї вибірки, до якої належить дана людина, 

демонструє індивідуальну своєрідність конкретної особистості і дозволяє з 

більшою мірою вірогідності прогнозувати її реальну поведінку в певних 
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життєвих ситуаціях. 

Серед факторів виокремлено наступні: 

Фактор А – «замкненість – вміння спілкуватися». 

Фактор В – «інтелект». 

Фактор С – «емоційна нестійкість – емоційна стійкість». 

Фактор Е – «підпорядкування – домінантність». 

Фактор F – «стриманість – експресивність». 

Фактор G – «залежність від почуттів – висока нормативність поведінки». 

Фактор Н – «сором’язливість – сміливість». 

Фактор І – «жорстокість – чуттєвість». 

Фактор L – «довірливість – підозрілість». 

Фактор М – «практичність – розвинена уява». 

Фактор N – «прямолінійність – дипломатичність». 

Фактор О – «впевненість в собі – тривожність». 

Фактор Q1 – «консерватизм – радикалізм». 

Фактор Q2 – «конформізм – нонконформізм». 

Фактор Q3 – «низький самоконтроль – високий самоконтроль». 

Фактор Q4 – «розслабленість – напруженість». 

Фактор MD – «адекватність самооцінки». 

3. Анкета «Особистісно орієнтовані засади здобуття професії 

психолога» (додаток В) розроблена з метою дослідження мотивів отримання 

післядипломної освіти, ставлення студентів до процесу навчання та до здобутих 

ними знань з психології. 

Анкета містить шість запитань, два з яких закрито-відкритого типу і 

чотири – відкритого типу.  

Нижче представляємо самі запитання: 

1. Що спонукало Вас до набуття другої професії в сфері практичної 

психології? 

2. Якби у Вас була можливість отримання психологічних знань шляхом 

набуття другої освіти, чи змінили б свою професію на професію практичного 
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психолога? Або намагалися б поєднати набуті психологічні знання з 

можливістю їх застосування в сфері своєї актуальної діяльності? 

3. Чи змінилися Ваші стосунки з рідними і близькими після того, як Ви 

пішли здобувати професію психолога? 

4. Чи відчули Ви зміни у взаєминах з колегами внаслідок оволодіння 

професійними знаннями з психології? 

5. Охарактеризуйте власне ставлення до процесу навчання та оволодіння 

професійними вміннями практичного психолога. 

6. Назвіть типові риси та уміння, які мають бути притаманними 

практичному психологу. 

4. Методика «Самооцінка особистості» (С. Будассі) (додаток Д).  

Методика дослідження самооцінки особистості (С. Будассі) спрямована 

на кількісне дослідження самооцінки. Основу цієї методики складає принцип 

ранжування. Рівень і адекватність самооцінки визначаються порівнянням 

ідеального і реального «Я».  

Виходячи з цілей нашого дослідження, інструкція до методики була нами 

дещо змінена: досліджуваному пропонується розглянути запропоновані якості з 

погляду корисності, бажаності, соціальної значущості у його професії. Таким 

чином, методика дає нам можливість дослідити самооцінку особистості у її 

професійній діяльності та ступінь своєї відповідності професійним еталонам. 

Методика включає перелік із 20 якостей, які потрібно оцінити балами від 

1 до 20 так, щоб вони не повторювались у наступній послідовності: 

1) оцінити кожну якість з погляду корисності, бажаності, соціальної 

значущості у професії досліджуваного; 

2) оцінити кожну якість з погляду міри її притаманності досліджуваному. 

Методика надає можливість як для якісного, так і для кількісного аналізу 

отриманих даних. 

Детальний текст методики подано у додатку Д. 

5. Методика «Тест двадцяти тверджень» (М. Кун, Т. Мак-Партланд) 

(додаток Е). 
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Це особистісний опитувальник, варіант нестандартизованого самозвіту, 

що зближується з проектними методиками дослідження особи. Призначений 

для дослідження самоставлення.  

Тест ґрунтується на використанні нестандартизованого самоопису з 

подальшим контент-аналізом. Досліджуваний повинен впродовж 12 хвилин 

повинен  дати двадцять різних відповідей на запитання, звернених до самого 

себе: «Хто я такий/а?».  

У нашому дослідженні для контент-аналізу були виділені категорії, що 

стосуються професійної ідентичності та особистісно-професійного розвитку, 

зокрема припускалось, що людина, яка пов’язує свій особистісно-професійний 

розвиток із психологією має зробити відповідне позначення (наприклад «Я – 

майбутній психолог») на перших позиціях бланку. 

6. Методика «Якорі кар’єри» (Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, 

В. Винокурова) (додаток Ж). Тест спрямований на діагностику ціннісних 

орієнтацій у кар’єрі. Якорі кар’єри – це ціннісні орієнтації, соціальні установки, 

інтереси та інші соціально обумовлені спонукання до діяльності, характерні для 

певної людини.  

Методика дає можливість виявити такі кар’єрні орієнтації: професійна 

компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, 

інтеграція стилів життя, підприємництво. Можна використовувати для 

професійної орієнтації підлітків і дорослих. 

7. Методика вивчення ціннісних орієнтацій М. Рокича (Додаток З). 

Методика ґрунтується на прямому ранжируванні списку цінностей, яких 

у методиці 2 класи:  

‒ термінальні – переконання в тому, що певна кінцева мета 

індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути; 

‒ інструментальні – переконання в тому, що певний спосіб дій або 

властивість особистості є кращими у будь-якій ситуації. 

Цей розподіл відповідає традиційному розподілові на цінності-цілі і 

цінності-засоби. 
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8. Колаж як арт-засіб дослідження психологічних показників 

особистісного розвитку майбутнього психолога (Додаток К). 

У нашому дослідження ми застосували колаж з метою діагностики та 

рефлексії образу професії. Досліджуваним давалась така інструкція: «Вам 

пропонується створити на білому аркуші формату А1 колаж на тему «Я-

психолог». Робота створення колажу проводилася у два етапи. На початку 

учасникам в якості розминки пропонувалося вибирати та вирізати картинки з 

журналів, які могли б представити їх як студентів-психологів, що володіють 

певними професійними навичками, виразити їхнє ставлення до психології. Далі 

респонденти працювали над створенням колажів на тему «Я-психолог». Потім 

кожен презентував свій колаж, пояснюючи його основну ідею та значення 

окремих елементів, проводилося колективне обговорення роботи.  

Під час інтерпретації колажів враховувались такі елементи: вибір основи 

для колажу; сам процес створення; ступінь хаотичності або упорядкованості 

елементів колажу; характер розташування вирізок; просторова організація 

картинок; рівень заповнення і наявність порожнього простору; вихід за межі 

основи; символіка (пояснення автора, його асоціації, емоційні переживання). 

На загальному плані колажу аналізується, які аспекти досліджуваного 

образу (чи теми) представлено, а які ні; яким проекціям було приділено 

найбільшу увагу, а яким – найменшу; які труднощі виникали при визначенні 

змісту колажу і при його виготовленні; як на листі розміщено елементи один 

щодо одного і як співвідносяться їхні розміри. Важливо також звернути увагу 

на повторювані об’єкти (проекції), на об’єкти, включені в інші (інтроекти), та 

на загальне враження, що справляє колаж. 

Таким чином, були визначені такі сприятливі щодо особистісного 

розвитку майбутнього психолога показники (табл. 2.2): 

Таблиця 2.2 

Визначення сприятливих показників особистісного розвитку майбутнього 

психолога в умовах післядипломної освіти 

Методики Досліджувані Сприятливі показники 
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дослідження показники особистісного розвитку 

майбутнього психолога 

Методика вивчення 

ціннісних 

орієнтацій 

(М. Рокича ) 

Ціннісні 

орієнтації 

особистості 

Цікава робота, суспільне 

покликання, пізнання, продуктивне 

життя, розвиток, щастя інших, 

творчість; освіченість, 

відповідальність, самоконтроль, 

терпимість, чуйність 

Методика«16-

факторний PF-

опитувальник» 

( Р.Кеттелла) 

 

індивідуально-

психологічні 

якості 

особистості 

Високі показники за факторами: 

А+, В+, С+, G+, Q2+ 

Низькі показники за факторами: 

E-, H-, N-, Q3- 

Методика «Якорі 

кар’єри» (Е. Шейн, 

переклад і адаптація 

В. Чікер, 

В. Винокурова)  

Кар’єрні 

орієнтації 

Служіння, професійна 

компетентність, інтеграція стилів 

життя 

Авторська анкета 

«Особистісно 

орієнтовані засади 

здобуття професії 

психолога»; 

Психобіографічна 

анкета  

Провідні 

мотиви 

отримання 

психологічної 

освіти 

Мотиви особистісного і 

професійного розвитку, 

підвищення кваліфікації, пізнання і 

самопізнання плани на майбутнє 

пов’язані із отриманням професії 

психолога  

Методика 

«Самооцінка 

особистості» 

(С.  Будассі ) 

Самооцінка 

особистості у її 

професії 

Адекватна, висока або і середня 

самооцінка 

Методика «Тест 

двадцяти 

тверджень» (за 

М. Куном і Т. Мак-

Партландом)  

Самосприйняття 

себе як 

майбутнього 

психолога 

Позначення типу «Я – психолог») 

на перших позиціях бланку 

Колаж «Я-

психолог» 

Уявлення про 

майбутню 

професійну 

діяльність 

Чіткий образ психолога, 

зазначення професійних обов’язків 

психолога отожнення себе з 

майбутньою професійною 

діяльністю  

 

 Нагадаємо, що вибірку склали 186 студентів – майбутніх психологів 

віком від 21 до 67 років (середній вік 35,7 років), з них 18 чоловіків і 168 жінок. 

Досліджувані були поділені на групи за статтю, віком, загальним стажем 
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роботи, першою спеціальністю. Так, за статтю досліджувані розподілились 

наступним чином: 9,7%  вибірки складають чоловіки і 90,3%  – жінки. Невелика 

кількість чоловіків обумовлена тим, що професія психолога має переважно 

«жіноче обличчя» в Україні. Відповідно, і переважна кількість досліджуваних 

студентів, які здобувають післядипломну освіту з психології, – жінки. 

Студенти, які отримують другу вищу освіту, характеризуються низкою 

особливостей: це люди, які мають постійне місце роботи та середній рівень 

доходу, як правило, вони здобувають освіту за власні кошти. Основними 

мотивами отримання другої освіти для них є кар’єрне зростання та розширення  

професійного світогляду, пріоритетною цінністю  – цікава робота. Як правило, 

вони орієнтовані на те, що стабільний і чесний заробіток можна забезпечити 

лише засобом отримання другої вищої освіти. 

Усіх досліджуваних, відповідно до віку, було розподілено на 

чотири групи (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Розподіл досліджуваних за віком 

Вік досліджуваних Кількість досліджуваних, % 

До 25 років 25,3 

25–37років 23,1 

37–49 років 32,8 

49 і більше років 18,8 

 

Припускається, що мала кількість досліджуваних середнього і пенсійного 

віку пов’язується з певною ригідністю психіки цих вікових груп. Порівняно 

більший відсоток осіб віком 47–59 років може бути обумовлений тим, що, 

переживаючи кризу середини життя, людина інколи прагне змін, серед яких 

може бути нова освіта. 

Відповідно до загального стажу роботи, досліджуваних було 

розподіллено на п’ять груп, що представлено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 



 84 

Розподіл досліджуваних за загальним стажем роботи 

Стаж роботи Кількість досліджуваних, % 

До 5 років 25,3 

5–9 років 17,2 

10–20 років 27,4 

21 і більше років 16,1 

Безробітні 14,0 

 

Проаналізувавши склад вибірки за родом діяльності досліджуваних та 

їхньою першою освітою, ми отримали такі результати (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Розподіл досліджуваних за попередньою професією 

Досвід роботи у сфері діяльності Кількість досліджуваних,% 

Соціальні послуги 17,2 

Культурологічна спрямованість 2,7 

Медична спрямованість 44,6 

Педагогічна спрямованість 21,5 

Економічна спрямованість 9,7 

Технічна спрямованість 4,3 

 

Опишемо виокремлені нами групи більш детально. У групу «соціальні 

послуги» ми включили таких фахівців, як юрист (2,7%), соціальний працівник 

(1,6%), психолог (12,9%); у групу «культурологічна спрямованість» увійшли 

культорганізатор (0,5%), бібліотекар (0,5%), журналіст (0,5%). До групи 

фахівців педагогічної спрямованості увійшли вчителі – 21,5%; група 

«економічна спрямованість» об’єднує таких спеціалістів, як менеджер 

організацій (1,6%) та економіст (8,06%); і в групу спеціалістів технічної 

спрямованості увійшли інженер-будівельник (0,5%), інженер-електрик (2,7%), 

технолог (0,5%), технік-механік (0,5%). Найбільшу групу – фахівці медичної 

спрямованості – утворили фельдшери (41,9%) і лікарі (2,7%). 
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Таким чином, найбільш представленою виявилась група медичних 

працівників, а саме фельдшерів, а найменше – фахівців технічного і 

культурологічного спрямування. Це може бути пов’язано із незадоволеністю 

медичними працівниками своїм соціальним і матеріальним статусом, 

важкодоступністю медичної освіти і багатоаспектною спорідненістю медицини 

і психології. Мала кількість технічних працівників може бути обумовлена 

суттєвою відмінністю технічного та  психологічного типів інтелекту , а відтак, 

професійних інтересів. 

Усі респонденти мають першу освіту і переважна більшість – 86% осіб – 

мали первинну роботу. Таким чином, можна зробити висновок, що в нашій 

вибірці мотивом професійної переорієнтації було отримання іншої (другої) 

освіти.  

 

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження показників 

особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної 

освіти  

 

Емпіричне дослідження особливостей особистісного розвитку майбутніх 

психологів проводилось на базі кафедри загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти».  

Сама процедура дослідження та подальша обробка даних, отриманих за 

тією чи іншою методикою, відбувалася згідно вимог, передбачених 

відповідними інструкціями. Кожному респонденту з метою дотримання вимог 

анонімності привласнювався порядковий номер. Отримані дані вносилися у 

загальну таблицю даних відповідно до порядкового номера респондента, після 

чого здійснювався їх аналіз.  

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Психобіографічна 

анкета». 
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Фактори особистої біографії, зокрема такі, як стосунки з батьками, 

сімейні традиції, соціальні та матеріальні умови проживання, значною мірою 

впливають на професійний вибір людини. Для дослідження тих біографічних 

чинників, які вплинули на первинний професійний вибір та подальшу 

професійну переорієнтацію, була використана ця методика. 

Опрацювання даних здійснювалась таким чином: рахувалась відсоткова 

кількість досліджуваних, які дали відповідь на кожне запитання. Дані, отримані 

в результаті проведення дослідження за методикою «Психобіографічна анкета», 

представлені у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Результати дослідження за психобіографічною анкетою 

№ 

з/п 
Спрямованість запитання 

Кількість 

досліджуваних, 

% від загальної 

кількості 

І. Історія сім’ї  

1) Соціальний стан батьків:  

  низький 6,5 

  середній 80,1 

  високий 13,4 

2) Стан здоров’я батьків:  

  у межах норми  93,5 

  батьки мали проблеми зі здоров’ям 6,5 

3) Освіта батьків:  
  вища 49,5 

  середня спеціальна 50,5 

4) Психологічний клімат в сім’ї:  
  атмосфера в сім’ї оптимістична та спокійна 86,6 

  атмосфера напружена 13,4 

5) Соціально-економічні умови життя:  
  проживання в місті 93,5 

  проживання у передмісті 6,5 

ІІ. Історія дитинства  
  позитивні спогади про професійну діяльність 

батьків 
53,2 

  негативне ставлення до професійної діяльності 

батьків 
38,7 
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  діти, що часто хворіли, мати сиділа вдома 8,1 

ІІІ. Вибір і реалізація професійних намірів  
  не справдили очікування та принесли 

розчарування  
80,1 

  потребували підвищення кваліфікації та 

професійної кар’єри 
13,4 

  складно відповісти 6,5 

ІV. Особливості професійного становлення, 

обумовлені статтю 
 

  наявність дітей вплинула на професійну біографію 39,8 (жінок) 

  вступ до шлюбу вплинув на професійне 

становлення 
13,4 (жінок) 

V. Плани на майбутнє  
  плани на майбутнє пов’язані із отриманням нової 

професії психолога 

 пов’язують із цією професією більш перспективні 

плани 

73,1 

з них 33,3 

 

Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновок, що більшість 

респондентів виховувались у сім’ях із середніми статками, є мешканцями міст, 

батьки респондентів мають вищу або середню спеціальну освіту, задовільний 

стан здоров’я, в сім’ї панувала позитивна атмосфера, батьківська професія 

сприймалась здебільшого позитивно. Обрана респондентами перша професія не 

принесла задоволення, одним із стимулів до отримання психологічної освіти 

стало народження дитини, подальше життя пов’язане із реалізацією себе у 

якості психолога. 33,3% респондентів пов’язують із цією професією більш 

перспективні плани (отримання більш високо оплачуваної роботи, підвищення 

за посадою, планують відкрити приватну діяльність). 

Таким чином, проведене дослідження дозволило зафіксувати, що у 

зрілому віці провідним мотивом професійної переорієнтації у багатьох 

досліджуваних було те, що вибір і реалізація їх професійних намірів не 

справдили очікування та принесли розчарування.. 

Дані психобіографічної анкети були доповнені результатами, отриманими 

після проведення дослідження за допомогою анкети «Особистісно орієнтовані 

засади здобуття професії психолога».  
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Аналіз даних, отриманих за авторською анкетою «Особистісно 

орієнтовані засади здобуття професії психолога». 

Відповідно до цілей і завдань нашого дослідження основне питання 

анкети стосувалось визначення причин вступу до Інституту післядипломної 

освіти і отримання респондентами другої вищої психологічної освіти.  

Розподіл відповідей на це запитання подано у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Розподіл відповідей досліджуваних за анкетою  

«Особистісно-орієнтовані засади здобуття професії психолога» (у %) 

Варіант відповіді  

Бажання розібратися у собі 52,1 

Службові обов’язки вимагають 

наявності психологічних знань 

18,9 

Цікава наука 9,1 

Прагнення стати професіоналом у 

сфері практичної психології 

10,8 

Інший варіант 9,1 

 

Як видно з табл. 2.7, переважна більшість досліджуваних – 52,1% – 

вказали, що прийняте ними рішення зумовлено бажанням розібратися у собі; 

окрім того, близько 9,1% респондентів вказали, що отримані знання із 

психології ставлять перед ними ще більше питань та задач, ніж вони мали до 

початку навчання: «Коли я поступала вчитися, я думала, що зможу вирішити 

всі свої труднощі, а тепер бачу, що вони глибші і ширші, і за ними стоять ще 

важливіші проблеми, які теж потребують вирішення. Думаю, щоб стати 

психологом, спершу самому слід отримати психологічну допомогу, для мене 

більш притаманною є арт-терапія», – написала  одна зі студенток.  

9,1% відмічають цікавість до науки психології та орієнтуються на  

здобуття фаховості у цій галузі знань (10,8%). 

Таким чином, отримані результати анкетування  підтверджують  той 

факт, що основною метою отримання другої професії (психолога)  є прагнення 

дорослих людей до самопізнання, самовизначення і саморозуміння [60].  
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Аналіз результатів, отриманих за методикою «16-факторний PF-

опитувальник» (Р. Кеттела). 

Після обробки відповідей респондентів були отримані середні 

арифметичні дані (М), що дозволяють описати найбільш типову величину 

(середнє значення) отриманих даних і помилку середнього (m). 

Середньогруповий розподіл проілюстровано на гістограмі (див. рис. 2.1). 

  

Рис. 2.1. Середньогруповий розподіл факторів за методикою Р. Кеттелла  

 

Відображені показники засвідчують, що фактично усі вони знаходяться 

на середній лінії значень, що в цілому вказує на збалансованість особистісних 

характеристик респондентів, відсутність домінування у проявах певних 

індивідуально-особистісних рис.  

В середньому по масиву у досліджуваних  спостерігається  високе 

значення по фактору «В-інтелект» (7.0), що вказує на достатньо високий 

інтелектуальний потенціал досліджуваної групи. Вищим за середній рівень 

виявились показники за фактором «Е підпорядкованість-домінантність» 

(6.2+0,10) та за фактором «І – жорстокість-чутливість» (6.2+0,10), що вказує на 

переважання у структурі особистісних рис прагнення до домінування, 

незалежності у судженнях і поведінці, реалістичності поглядів, певній 

практичності. В цілому у досліджуваних виявлена тенденція більше 

«прораховувати», реалістично оцінювати людей при взаємодії, аніж почувати їх 
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емпатійно, спиратися на емоційно-чуттєві сторони. Більшим за середнє 

значення виявився у респондентів і показник «L – довірливість-підозрілість» 

(6.3+0,12), що підтверджує попередні дані, які вказують на тенденцію до 

обережності, певної дистанційованості у стосунках з людьми, орієнтованості на 

себе та світ власних переживань та емоцій.  

Середня вираженість показника «О- впевненість у собі-тривожність» (6.0) 

вказує  на достатньо виражений у досліджуваних рівень розсудливості, 

спокійності, адекватності поведінки.  

Серед найнижчих показників фактор «F – стриманість-експресивність» 

(5.1+0,01), який фіксує тенденцію до песимістичного сприйняття світу 

респондентів, їхню стурбованість щодо майбутніх подій, стриманість у 

емоційно-експресивних проявах. Варто також зазначити, що достатньо високим 

виявився показник «MD – адекватність самооцінки» – 7.1, що дозволяє 

характеризувати досліджувану групу респондентів як достатньо впевнених, 

самодостатніх осіб. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Самооцінка 

особистості» (С. Будассі). 

Опрацювання отриманих даних спрямовувалась на визначення зв’язку 

між ранговими оцінками якостей особи, що входять в уявлення про «Я-

ідеальне» і «Я-реальне». Міра зв’язку встановлювалась за допомогою 

коефіцієнта рангової кореляції за формулою Роджерса: r = 1 – (6 S d
2
 / (n

3
 – n)), 

де d – різниця номерів рангів, n – кількість властивостей (20). 

Тлумачення результатів здійснювалось відповідно до інструкції 

методики: чим ближче r до +1, тим більш виражена завищена самооцінка; чим 

ближче r до –1, тим більш виражена занижена самооцінка; якщо –0,5 < r < +0,5 

– самооцінка нормальна. 

Відповідно до отриманих результатів ми визначили такі рівні самооцінки: 

низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий. За кожним 

рівнем визначалась відсоткова кількість досліджуваних.  
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Дані, отримані за методикою «Самооцінка особистості» (С. Будассі), у 

нашій вибірці представлені в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Самооцінка осіб, що здобувають післядипломну освіту  

за спеціальністю «Психологія» (у %) 

Рівень самооцінки Кількість 

досліджуваних  

Самооцінка  низька, неадекватна  3,7 

Самооцінка  низька, адекватна  8,1 

Самооцінка  середня, адекватна  46,8 

Самооцінка  висока, адекватна  33,3 

Самооцінка  висока, неадекватна  8,1 

 

Як видно з табл. 2.8, для більшості досліджуваних (46,8%) притаманний 

«середній» рівень самооцінки, що загалом відображає їх реалістичне та 

критичне ставлення до себе. Досить велика кількість досліджуваних – 33,3% – 

показала рівень самооцінки «вище середнього». У них спостерігається 

достатньо стала і позитивна «Я-концепція», що має прояв у внутрішній 

спрямованості особистості, її самоповазі, адекватному самосприйманні.  

Досліджувані реально оцінюють власну особистість, здатні переживати 

позитивні почуття стосовно самих себе, можуть прийняти себе такими, якими 

вони є, з позитивними і негативними якостями. На нашу думку, психологічна 

природа їх задоволеності собою ґрунтується насамперед на певних успіхах у 

професійній діяльності. Подібне самоставлення відзначається і в 

досліджуваних, які мають високий рівень самооцінки – 8,1%. 

Виявлена незначна кількість досліджуваних із рівнями самооцінки 

«низький» (3,7%) та «нижче середнього» (8,1%). Їхня незадоволеність собою 

обумовлена, на наш погляд, або високим рівнем критичності та вимогливості до 

себе, або нереалістично високим рівнем домагань. 
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Таким чином, більшість досліджуваних мають адекватну самооцінку. 

Якісний аналіз загального відсоткового розподілу свідчить, що у процесі 

професіоналізації у досліджуваних відбувається поступове зростання рівня 

самооцінки [57]. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Тест двадцяти 

тверджень» (за М. Куном і Т. Мак-Партландом). 

За допомогою цієї методики ми досліджували особливості 

самосприйняття і самоставлення майбутніх психологів.  

Оскільки предметом нашого дослідження є особливості особистісно-

професійного розвитку, то під час опрацювання даних аналізували 

співвідношення особистісних і професійних характеристик, які визначали 

досліджувані. При цьому ми враховували, що чим більше якостей індивід 

виокремлює і відносить до свого «Я», тим вищим є рівень самосвідомості, й, 

відповідно, рівень самопрезентації [153]. 

У якості особистісних характеристик ми визначали: світоглядні позиції 

респондентів (філософські, релігійні, політично-ідеологічні, моральні 

висловлювання, наприклад «Я-християнка»), інтереси, захоплення, прагнення, 

цілі, самооцінку, якості характеру, темпераменту, поведінку, стать, вік, 

соціальну роль, національність, громадянство тощо.  

В якості професійних характеристик  визначались освіта, фах, професійна 

діяльність, професійні захоплення тощо (напр. «Я – психолог», «Я – хороший 

фахівець», «Я – безробітний», «Я – студентка», «Я – художник-аматор» тощо). 

Результати кількісного аналізу (кількість тверджень різного типу) за 

методикою «Тест двадцяти тверджень» представлено у табл. 2.9: 

Таблиця 2.9 

Методика «Тест двадцяти тверджень» 

Тип твердження Кількість тверджень, % 

Особистісні характеристики 88,2 

Професійні характеристики 11,8 

 



 93 

Як видно з табл. 2.9, переважна кількість тверджень – 88,2% – є 

особистісними характеристиками, і 11,8% – професійними. Такі результати 

можна пов’язати, по-перше, з гендерним фактором: жінки, які становлять 

переважну більшість нашої вибірки, більше орієнтовані на особистісні аспекти 

свого Я», ніж на професійні; по-друге, низька кількість професійних 

характеристик може бути обумовлена невисоким рівнем професійної 

самоідентифікації наших досліджуваних. 

Під час кількісного аналізу тверджень зверталась увага на те, чи вказують 

досліджувані на свій майбутній фах («Я – психолог», «Я – майбутній психолог» 

тощо), тобто чи досліджувані ідентифікують себе зі своєю майбутньою 

професійною діяльністю.  

Контент-аналіз відповідей виявив, що більшість досліджуваних 

ідентифікують себе із професією психолога, однак позиція «Я – психолог» 

досить часто посідає місця після «Я – мати», «Я – дружина» тощо. Досить часто 

актуальний фах досліджуваного випереджає фах «психолог». Наприклад, один 

із досліджуваних, що має медичну освіту, спочатку вказав «Я – лікар», а потім 

«Я – психолог».  

Відповідно, було визначено три рівні самоідентифікації наших 

досліджуваних із майбутньою професійною діяльністю психолога: 

 високий рівень – досліджуваний визначає себе як психолога у перших 

п’яти позиціях (визначення типу «Я – психолог» написано на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

чи 5-й лінії); 

 середній – досліджуваний визначає себе як психолога на шостій – 

дванадцятій позиціях (визначення типу «Я – психолог» написано на лінії з 6-ої 

по 12-ту); 

 низький – досліджуваний визначає себе як психолога на решті восьми 

позиціях (визначення типу «Я – психолог» написано на лінії з 13-ї до 20-ї).  

Крім того, були визначені досліджувані, які взагалі не ідентифікують себе  

із майбутньою професією психолога, тобто серед дванадцяти визначень «Хто я» 

тверджень типу «Я – психолог» немає взагалі [63]. 
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За кожним рівнем ми порахували відсоткову кількість досліджуваних. 

Результати, отримані за методикою «Тест двадцяти тверджень» (за М. Куном і 

Т. Мак-Партландом), представлені у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Рівні самоідентифікації досліджуваних  

із професією психолога за методикою «Тест двадцяти тверджень» (у %) 

Високий 32,8 

Середній 60,8 

Низький 4,8 

Відсутній 1,6 

 

Як показує табл. 2.10, переважна кількість досліджуваних мають високий 

рівень самоідентифікації із професією психолога (60,8%).  

Звертаючись до якісного аналізу за методикою, варто зазначити 

варіативність представлених характеристик респондентами: 1) суб’єктивні 

(інтрапсихічні) та особистісні характеристики: тип темпераменту («Я – яскраво 

виражений холерик!»), окремі якості характеру («Я – позитивна людина», «Я – 

емоційна»), схильності («Я – творча особистість», «Я люблю вишивати 

бісером»); оцінкові самохарактеристики («Я – хороша людина», «Я – жінка-

загадка») та ін.; 2) об’єктивні (соціальні) характеристики, які мають стосунок 

до сімейних ролей («Я – мама», «Я – дружина»); позиції «громадянського» 

змісту («Я – українка»).  

Виявлений рівень варіативності, як вважає О. Бондарчук, свідчить про 

досить високий рівень професійної самосвідомості досліджуваних [21]. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Якорі кар’єри» 

(Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурова). 

Отримані дані за результатами проведеної методики  представлені у 

табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Переваги кар’єрних орієнтацій за методикою «Якорі кар’єри» (у %) 
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Кар’єрна орієнтація 

Популярність 

вибору 

досліджуваними 

Середньоарифметичний 

показник 

Інтеграція стилів життя 84,2 7,6 

Служіння 76,3 7,8 

Стабільність роботи 60,5 7,0 

Автономія 57,9 6,6 

Підприємництво 44,7 6,2 

Професійна компетентність 36,8 6,2 

Виклик 36,8 5,7 

Менеджмент 36,8 5,7 

Стабільність місця 

проживання 
21,1 4,9 

 

Як видно з табл. 2.11, за типом кар’єрних орієнтацій досліджуваних 

можна розподілити таким чином (розміщено у порядку спадання): інтеграція 

стилів життя – 84,2%; служіння – 76,3%; стабільність роботи – 60,5%; 

автономія – 57,9%; підприємництво – 44,7%; професійна компетентність – 

36,8%; менеджмент – 36,8%; виклик – 36,8%; стабільність місця проживання – 

21,1%. 

Таким чином, найбільш популярними кар’єрними орієнтаціями по вибірці 

є інтеграція стилів життя і служіння, а найменш популярною – стабільність 

місця проживання. Подібна тенденція відзначається і за 

середньоарифметичними показниками (розміщено у порядку спадання): 

служіння – 7,8; інтеграція стилів життя – 7,6; стабільність роботи – 7,0; 

автономія – 6,6; підприємництво – 6,2; професійна компетентність – 6,2; 

менеджмент – 5,7; виклик – 5,7; стабільність місця проживання – 4,9. 

Відзначимо, що за середньоарифметичним показником стратегія 

«служіння» дещо випередила стратегію «інтеграція стилів життя», а 

«стабільність місця роботи» випередила стратегію «автономія». 

Превалювання у вибірці стратегій «служіння» та «інтеграція життєвих 

стилів» за методикою «Якорі кар’єри» засвідчує наступні особливості наших 

досліджуваних: бажання реалізувати у своїй роботі головні людські цінності; 

прагнення приносити користь людям, суспільству; необхідність у конкретних 
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результатах своєї роботи; мати можливість максимально ефективно 

використовувати свої таланти і досвід для реалізації суспільно важливої мети; 

врівноваженість у потребах індивіда, сім’ї і кар’єри; потреба у безпеці, захисті, 

можливості передбачити (спрогнозувати) результати своєї роботи; схильність 

виконувати роботу своїм способом, темпом і за власними стандартами; 

небажання втручання роботи у приватне життя; товариськість, відсутність 

«рамок», але водночас консервативність і конформізм. Відзначається невисока 

схильність до лідерства, ризику, долання перешкод, інтеграції зусиль інших 

людей та їх організації. 

Шукаючи відповідь на питання психологічних чинників, які 

обумовлюють вибір нашими досліджуваними психології як майбутньої 

професії, ми скористались методом факторного аналізу. Факторизації з 

верімакс-обертанням кореляційних матриць підлягали дані, отримані нами за 

усіма методиками, обраними для виявлення типів особистісно-професійного 

розвитку досліджуваних. Оскільки в ході цієї процедури є можливість 

встановлення факту кореляційних зв’язків між усіма дескрипторами, які 

утворюють певний фактор, ми вважали за доцільне якісно описати те, який 

внесок у розвиток тієї чи іншої кар’єрної орієнтації досліджуваних здійснюють 

окремі особистісні якості, стаючи, таким чином, чинниками стратегій 

професійного вибору досліджуваних.  

Отже, проаналізуємо ті особистісні характеристики, з розвитком чи 

стагнацією яких пов'язаний вибір психології як професійної діяльності в 

майбутньому (додаток Л).  

Розвиток орієнтацій «служіння», «інтеграція стилів життя» у 

досліджуваних при виборі кар’єри психолога,  напряму пов’язані 1) з наявністю 

в структурі особистості таких конституційних рис, як вміння спілкуватись, 

емоційна стійкість, сміливість; 2) з орієнтаціями на такі термінальні цінності, як 

життєва мудрість, цікава робота та свобода; 3) з орієнтацією на 

інструментальну цінність сміливості у відстоюванні своєї думки.  
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У здійснення вибору професії психолога на основі таких кар’єрних 

орієнтацій, як «менеджмент», «виклик», «автономія» та «підприємництво», 

опитувані, очевидно (дод. Л.1), свій внесок чинять 1) такі конституційні риси 

особистості, як вміння спілкуватись, емоційна стійкість, високий самоконтроль, 

2) чесність. 

Кар’єрна стратегія «професійна компетентність» обирається швидше за 

все тими з досліджуваних, хто орієнтується на цінності щастя інших, 

продуктивного життя та незалежності. 

Обираючи кар’єру психолога, орієнтуються на стратегію «стабільність 

роботи»  ті досліджувані, які характеризуються неадекватністю самооцінки, 

відсутністю прагнення матеріально забезпеченого життя, відсутністю 

креативного підходу до життя. 

Кар’єрна орієнтація «стабільність місця проживання» актуальна для 

конформних, відповідальних досліджуваних, для яких важливими є термінальні 

цінності щастя інших людей та наявності добрих і вірних друзів, а в системі  

інструментальних цінностей усвідомлюється власна неефективність у справах. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою вивчення ціннісних 

орієнтацій (М. Рокича). Для визначення провідних цінностей досліджуваної 

вибірки нами було обчислено середній ранг кожної цінності. Для унаочнення 

дані представлені у табл. 2.12 у порядку спадання усереднених рангів, а також 

відображені на рис. 2.4 і 2.5. 

Таблиця 2.12  

Ціннісні орієнтації (за М. Рокичем) у досліджуваній групі 

№ Термінальні цінності 
Середній 

ранг 
Інструментальні 

цінності 

Середній 

ранг 

1. Розваги (приємне, 

необтяжливе проведення 

часу, відсутність 

обов’язків) 

14,4 Непримиренність до 

недоліків у собі і 

інших  

14,7 

2. Щастя інших (добробут, 

розвиток і вдосконалення 

інших людей, всього 

народу, людства в цілому) 

13,8 Високі запити 

(високі вимоги до 

життя і високі 

домагання)  

11,4 
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3. Суспільне покликання 

(пошана оточуючих, 

колективу, товаришів по 

роботі) 

13,1 Ефективність у 

справах 

(працьовитість, 

продуктивність в 

роботі)  

11,3 

4. Краса природи і мистецтва 

(переживання прекрасного 

в природі і в мистецтві) 

12,2 Старанність 

(дисциплінованість) 

10,9 

5. Цікава робота 11,3 Акуратність, уміння 

тримати в порядку 

речі, порядок в 

справах  

10,3 

6. Творчість (можливість 

творчої діяльності) 

11,2 Чуйність 

(дбайливість) 

9,9 

7. Продуктивне життя 

(максимально повне 

використання своїх 

можливостей, сил і 

здібностей) 

10,0 Вихованість (добрі 

манери)  

9,5 

8. Свобода (самостійність, 

незалежність в думках і 

вчинках) 

9,6 Незалежність 

(здатність діяти 

самостійно, рішуче)  

9,4 

9. Пізнання (можливість 

розширення своєї освіти, 

кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний 

розвиток) 

9,0 Раціоналізм (уміння 

розсудливо і логічно 

мислити, 

ухвалювати 

обдумані, 

раціональні 

рішення)  

9,3 

10. 

 
Матеріально забезпечене 

життя (відсутність 

матеріальних утруднень) 

8,7 Сміливість у 

відстоюваннях своєї 

думки, поглядів  

9,2 

11. Наявність добрих і вірних 

друзів 

8,6 Освіченість (широта 

знань, висока 

загальна культура)  

8,9 

12. Розвиток (робота над 

собою, постійне фізичне і 

духовне вдосконалення) 

8,5 Самоконтроль 

(стриманість, 

самодисципліна)  

8,7 

13. Життєва мудрість (зрілість 

думок і здоровий глузд, що 

досягається життєвим 

досвідом) 

7,6 Тверда воля (уміння 

настояти на своєму, 

не відступати перед 

труднощами)  

8,5 

14. Щасливе сімейне життя 7,2 Терпимість (до 

поглядів і думок 

8,4 
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інших, уміння 

прощати іншим їхні 

помилки)  
15. Активне діяльне життя 

(повнота і емоційна 

насиченість життя) 

7,1 Широта поглядів 

(уміння зрозуміти 

чужу точку зору, 

поважати інші 

смаки, звичаї, 

звички)  

8,0 

16. Упевненість в собі 

(внутрішня гармонія, 

свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів) 

6,6 Відповідальність 

(почуття обов’язку, 

уміння тримати своє 

слово)  

7,8 

17. Любов (духовна і фізична 

близькість з коханою 

людиною) 

5,9 Чесність 

(правдивість, 

щирість)  

7,1 

18. Здоров’я (фізичне і 

психічне) 

4,7 Життєрадісність 

(почуття гумору)  

5,9 

 

 

Як видно з табл. 2.12, для досліджуваних нами майбутніх психологів 

найбільш важливими є такі цінності: 

1) термінальні: розваги (середній ранг 14,4), щастя інших (середній ранг 

13,76), суспільне покликання (середній ранг 13,7); досить важливою є також 

краса природи і мистецтва (середній ранг 12,2);  

2) інструментальні: непримиренність до недоліків у собі і інших 

(середній ранг 14,7); високі запити як високі вимоги до життя і високі 

домагання (середній ранг 11,4); ефективність як працьовитість, продуктивність 

в роботі (середній ранг 11,3). 

Найменш значущими виявилися цінності: 

3) термінальні: здоров’я (середній ранг 4,7); любов (середній ранг 5,9); 

упевненість у собі як внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів (середній ранг 6,6); 

4) інструментальні: відповідальність (середній ранг 7,8); чесність 

(середній ранг 7,1); життєрадісність (середній ранг 5,9). 

Щодо інших цінностей можна зазначити наступне: визначено досить 

високий середній ранг за такими термінальними цінностями, як цікава робота 



 100 

(11,3); творчість як можливість творчої діяльності (11,2); продуктивне життя як 

максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей (10,0); 

свобода як самостійність, незалежність в думках і вчинках (9,6); пізнання (9,0). 

Дещо менший ранг і, відповідно, важливість таких термінальних цінностей, як 

матеріально забезпечене життя (8,7); наявність добрих і вірних друзів (8,6); 

розвиток як робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення (8,5); 

життєва мудрість (7,6); щасливе сімейне життя (7,2); активне діяльне життя 

(7,1).  

За інструментальними цінностями розподіл рангів наступний: старанність 

і дисциплінованість (10,9); акуратність (10,3); чуйність (9,9); майже однакові 

ранги мають цінності вихованості (9,5) і незалежності (9,4); раціоналізм (9,3) і 

сміливість (9,2); середній ранг цінності «освіченість» – 8,9; самоконтроль – 8,7; 

тверда воля – 8,5; терпимість – 8,4; широта поглядів як уміння зрозуміти чужу 

точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички (важлива для психолога якість) 

отримала середній ранг 8,0.  

Таким чином, наше припущення щодо домінування певних цінностей 

підтвердилось частково: для наших досліджуваних дійсно є важливими 

цінності щастя інших і суспільне покликання, інші ж цінності – розвиток, 

любов, терпимість, чуйність – є менш важливими. 

Здійснюючи ці узагальнення, варто зауважити, що мають місце значні 

індивідуальні варіації у ранжуванні як термінальних, так й інструментальних 

цінностей [48].  

Зауважимо, що за термінальними цінностями немає різких перепадів за 

рангами. Значущість різних цінностей спадає поступово. За інструментальними 

ж цінностями відзначається незначний перепад у середніх рангах. Так, 

непримиренність до недоліків в собі і інших (14,7) на 3,3 бали вища за наступну 

значущу цінність – високі запити (11,4).  

Середні ранги термінальних та інструментальних цінностей в цілому 

однакові: 9,4. 



 101 

Для обробки отриманих результатів було застосовано процедуру 

факторного аналізу, який дослідники вважають ефективним математико-

статистичним інструментом пошуку факторів, що описують вихідну 

кореляційну матрицю [82]. 

Перевірка доцільності використання факторного аналізу була здійснена за 

допомогою критерію адекватності (сферичості) вибірки Кайзера – Майера – 

Олкіна (КМО). Високі значення за даним критерієм – від 0,5 до 1 – вказують, 

що факторний аналіз доцільний; низькі – до 0,5 – недоцільний. У нашому 

випадку КМО виявився високий – 0,627, що вказує на можливість здійснення 

факторного аналізу. 

Після факторизації даних (Varimax-обертання) нами були послідовно 

отримані: матриця первинних статистик (рис. 2.3) – для пояснення сукупної 

дисперсії, точкова діаграма (для визначення кількості та значущості факторів) 

та повернута матриця компонентів (для виокремлення та змістовної 

інтерпретації факторів). 

Аналіз матриці первинних статистик (рис. 2.2) дозволив визначити, що 

власні значення більше 1.0 мають 7 характеристик, що потенційно вказує на 

наявність відповідної кількості факторів, що їх об’єднують. Інші змінні ми не 

включаємо для подальшого аналізу, бо їх значення < 1.  

Водночас, аналіз точкової діаграми (Scree Plot) показав, що серед виявлених 

факторів значущими є сім (рис. 2.2), після 7 точки графік стає монотонним. 
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Рис. 2.2. Результати Scree Plot 

 

При цьому, сукупний відсоток дисперсії, які описують ці 7 факторів, 

становить 55,8%, що свідчить про середній рівень значущості характеристик, 

які входять до навантаження цих факторів. Решта факторів знаходиться в 

області низької значимості та описують незначний відсоток дисперсії. Таким 

чином, в структурі особистісних характеристик майбутніх психологів було 

виявлено 7 факторів (Додаток ). 

Аналіз дозволив не лише визначити фактори, але й змістовно 

проінтерпретувати та ідентифікувати їх значення. За результатами факторного 

аналізу розкрито змістовні складові виявлених факторів, які мають наступний 

вигляд: 

Таблиця 2.13 

Факторні навантаження (фактор 1) 

Фактор 1 «Новаторство» 

Менеджмент ,803 

Автономія  ,644 

Виклик ,790 

Підприємництво  ,772 

% описаної дисперсії 10,54% 

 

Як видно із табл. 2.13, до складу Фактору 1 входять 4 характеристики З 

нашої точки зору, ці характеристики змістовно описують насамперед 
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досліджувану групу, як людей, які прагнуть домогтися змін у своєму житті. Це 

стосується їхнього виклику щодо обставин, в яких вони перебувають, професії, 

яка не задовольняє їх на даний момент часу. Автономність особистісна, зрілий 

вік допомагають їм прийняти достатньо непросте рішення щодо зміни професії. 

Водночас, вираженість підприємництва серед інших факторів, вказує на 

достатньо прагматичний і реалістичний характер вибору. 

Таблиця 2.14 

Факторні навантаження (фактор 2) 

Фактор 2 «Пристосованість» 

Комунікабельність ,660 

Конкретне мислення -,423 

Емоційна стабільність ,526 

Висока нормативність поведінки  ,634 

Практичність -,507 

% описаної дисперсії 9,74% 

 

 Як бачимо із табл. 2.14 до складу Фактору 2 входять 5 характеристик 

Виокремлені характеристики, на нашу думку, вказують на достатньо високий 

рівень адаптивності респондентів, вміння і здатність пристосовуватись до 

обставин життя завдяки індивідуально-особистісним характеристикам: 

комунікабельності, емоційній стабільності, нормативності поведінки, 

практичності. Можна передбачити, що рішення щодо  вибору другої вищої 

освіти не був для них випадковою обставиною, а чітко виваженим і 

прагматичним. Тому 2 фактор можна назвати «пристосованість».  

Таблиця 2.15 

Факторні навантаження (фактор 3) 

Фактор 3 «Підпорядкованість» 

Домінантність ,750 

Експресивність  -,467 

Сміливість  ,546 

Довірливість   ,551 

Конформізм  -,421 

% описаної дисперсії 7,89% 
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Як видно із табл. 2.15 до складу Фактору 3 входять 5 характеристик 

Характеристики, які утворюють навантаження даного фактору, описують 

респондентів як таких, які здатні пристосуватися до обставин життя, бути 

конформними, довіряти, іноді ризикуючи і виявляючи певну сміливість. Тому 3 

фактор можна назвати «підпорядкованість».  

Таблиця 2.16 

Факторні навантаження (фактор 4) 

Фактор 4 «Інтегративність» 

Служіння  -,548 

Чутливість -,429 

Радикалізм ,684 

Інтеграція нових стилів життя ,524 

% описаної дисперсії 7,328% 

 

Як видно із табл. 2.16 до складу Фактору 4 входять 4 характеристики Ці 

характеристики змістовно описують особливий стиль поведінки даної 

респондентської групи, який інтегрує попередні досягнення і є чутливим до тих 

змін, які відбуваються навколо. Тому його можна назвати «інтегративність». 

Таблиця 2.17 

Факторні навантаження (фактор 5) 

Фактор 5 «Стресогенність» 

Тривожність ,737 

Емоційна напруга ,798 

% описаної дисперсії 7,270% 

 

Як бачимо із табл. 2.17 до складу Фактору 5 входять 2 характеристики, 

які виражають достатньо високий рівень напруги і тривожності досліджуваних 

респондентів, тому був визначений нами як фактор «Стресогенність». Можливо 

це пов’язано із ситуацією певної невизначеності перед майбутнім, сумнівами 

щодо зробленого вибору, нечітким розумінням себе у майбутній професії 

психолога.  

Таблиця 2.18 
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Факторні навантаження (фактор 6) 

Фактор 6 «Впевненість» 

Професійна компетентність ,737 

Стабільне місце роботи ,798 

Стабільне місце проживання  

% описаної дисперсії 7,07% 

 

Як видно із табл. 2.18, що  до складу Фактору 6 входять 3 

характеристики. Зазначені характеристики описують достатньо високий рівень 

впевненості у собі, пов’язаний із високим рівнем професійної компетентності, 

стабільністю в роботі і проживанні. Саме тому він був названий нами як 

«Впевненість». 

Таблиця 2.19 

Факторні навантаження (фактор 7) 

Фактор 7 «Адекватність» 

Простота  ,770 

Самооцінка -,636 

% описаної дисперсії 5,95% 

 

Як бачимо із табл. 2.19, до складу Фактору 7 входять 2 характеристики. 

Ці характеристики описують, насамперед, адекватний рівень самооцінки 

респондентів й тому він був названий нами як «Адекватність». 

Таким чином, факторний аналіз результатів дослідження особистісно-

професійних характеристик майбутніх психологів в умовах післядипломної 

освіти дозволив визначити 7 факторів у структурі професійно-особистісних 

характеристик (розташовані за відсотком описаної дисперсії): 

1) «Новаторство» – 10,54%; 2) «Пристосованість» – 9,74%; 

3) «Підпорядковність» – 7,89%; 4) «Інтегративність» – 7,32%; 

5) «Стресогенність» – 7, 27%; 6) «Впевненість» – 7,07%; 7) «Адекватність» – 

5,95%. 

Кількість факторів, які виступають структурними компонентами 

професійно-психологічного портрету майбутніх психологів, та їх значимість 

засвідчують про достатньо адаптивний особистісний профіль досліджуваних, 



 106 

переважання в структурі особистісних якостей тих, які спрямовані на 

самоутвердження в новій професійній сфері, отримання автономності і 

незалежності, стабільність як в особистій, так і професійній сфері. Водночас, 

робота в якості психолога, більше слугує меркантильним або практичним 

інтересам, аніж зорієнтована на гуманістичні цілі допомоги. 

Аналіз результатів, отриманих за методикою «Колаж». 

Як зазначалось у підрозділі 2.1, досліджуваним пропонували створити 

колаж на тему «Я – психолог». Робота проводилася індивідуально, було 

створено 186 колажів. Колажі представлялися і обговорювалися. Розглянемо 

роботу та діагностичні можливості колажування більш детально. 

Для виготовлення колажу ми запропонували вибрати аркуш паперу 

форматів А3, А4, ватман, а також рулон паперу. Вибір формату та орієнтації 

аркуша, на якому виконується колаж, є одним з важливих діагностичних 

моментів. Так, розмір паперу демонструє рівень домагань і самооцінку 

особистості. У нашій вибірці 94,1% досліджуваних вибрали формат паперу А3. 

Вибір великого розміру може свідчити про високий рівень домагань 

особистості, високу самооцінку, у деяких випадках навіть нарцисизм. 4,8% 

досліджуваних вибрали маленький формат паперу А4 – ознака низької 

самооцінки та рівня домагань, а також розвитку особистості за шизоїдним та 

депресивним типами (якщо такий вибір є постійним). 1,1% відривали аркуш 

потрібного розміру. Це також є діагностичним критерієм: відривання «під 

лінійку» є ознакою консерватизму та ригідності, а відривання неакуратно – 

слабості «над-Я» й стримування анальних імпульсів. 

Вибір орієнтації – горизонтальна або вертикальна – засвідчуює деякі 

особистісні особливості досліджуваних. Так, 175 студентів (94,1%) обрали 

горизонтальну орієнтацію паперу (або альбомний формат). Отримані 

результати дослідження свідчать про екстенсивний тип особистості, бажання 

все встигнути, побачити якомога більше, про прагнення людини до 

стабільності, опори. 11(5,9%) студентів обрали вертикальну орієнтацію (або 
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книжковий формат), що відповідає інтенсивному типу особистості, про 

тенденцію до росту й розвитку, вміння зосередитися, цілеспрямованість. 

Процес створення колажу надавав право студенту самому вибирати 

матеріали і техніки виконання, були відсутні примус, команда, вказівки, 

вимоги; кожен працював у власному темпі, а також мав змогу відмовитися від 

виконання колажу (у нашому дослідження відмови не було). 

Коли колажі були зроблені, увага дослідника зверталась на наступне – 

загальне розташування елементів колажу: хаотичне чи впорядковане, 

композиція, межі, розподіл елементів по сторонах і кутах аркуша тощо. Так, у 

102 досліджуваних студентів (54,8%) елементи колажу були розташовані в 

певному порядку, однакові за розміром і пов’язані за змістом, що вказує на 

високу ступінь самоконтролю автора і  раціональний підхід. У 86 

досліджуваних (46,2%), елементи колажу були хаотично розташовані та мало 

зв’язані між собою. Хаотичне імпульсивне розміщення елементів зазвичай 

вказує на домінування емоційних станів. Прояв хаотичності може бути 

пов’язаний із переживанням сильного афекту, актуалізацією позиції 

майбутнього психолога.  

Аналізуючи колаж, ми орієнтувалися також на символічне значення 

простору аркуша, оскільки співвіднесення символів, образів з їхньою 

просторовою організацією може надати додаткову інформацію. На думку 

О. Копитіна, варто враховувати, що той самий образ може включати декілька 

«шарів» значень – деякі з них лежать на поверхні й відображають усвідомлюваний 

психічний матеріал, тоді як інші є важкодоступними й можуть відбивати більш 

глибокий шар  психіки особистості [81, с. 117]. 

При аналізі колажу ми також враховувати «діагональ розвитку», що йде з 

лівого нижнього кута в напрямку до правого верхнього. Розглядаючи колаж з 

цієї позиції, можна припустити, що розташоване в центрі аркуша зображення 

(чи композиція) говорить про те, що найбільш актуально для особистості на 

даний момент часу «тут і тепер». За нашою вибіркою ми отримали такі 

результати: для 4,7% найбільш актуальним на момент дослідження є власний 



 108 

імідж, для 34,8% – сім’я, для 12,8% – відпочинок та розваги і для 47,7% – 

професійна діяльність.  

Лівий нижній кут композиції діагностується як негативне минуле: у 

нашій вибірці це найчастіше конфлікти, хвороби, а також був один випадок із 

алкогольною залежністю. Правий верхній кут діагностується як позитивне 

майбутнє. У нашій вибірці це перспективи  діяльності (бути психологом), поява 

дитини в сім’ї, орієнтація на добробут, матеріальні цінності.  

Порожні місця, не заповнені інформацією, простежувалися у 27,9% 

досліджуваних, що могло вказувати на проблемні переживання, пов’язані з 

життєвим досвідом. Також важливо враховувати місце розташування елементів 

колажу на основі (аркуші). Елементи, розташовані за межами основи, часто 

асоціюються із чимось, що виходить із загального простору внутрішньої 

реальності або не приймається. 

Обговорення колажу можна вважати найважливішою частиною роботи. 

Можна навіть стверджувати, що без обговорення, зворотного зв’язку 

виготовлення та використання колажу не є ефективним, адже саме вербальний 

текст складає цінність. Розглянемо приклади коментарів деяких учасників щодо 

своїх колажів. 

Коментарі автора Н-ої О. А.: «Колаж складала вперше, працювалося 

легко. Вибирала ті малюнки, які подобалися або мали для мене зв’язок з 

уявленням про роботу психолога взагалі і про те, як я буду працювати, що для 

мене в цій роботі важливе. Частину картинок вибирала як якості і ситуації, 

важливі для мене як для людини і важливі, на мою думку, для професії, або те, 

що я хочу дати майбутнім клієнтам:  відчуття комфорту;  гармонію з собою; 

гармонію в родині; можливість особистісного розвитку. Хочу бути дитячим 

психологом». І далі: «Робота с колажем принесла мене масу позитивних емоцій, 

тому протягом його складання посмішка не покидала мене ні на секунду». 

Коментарі виконавця роботи «Я – психолог» досліджуваної Д-кої Н. В. 

(рис. 2.4): «Психолог – активний, цілеспрямований, надійний. Такий допоможе 
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хворій людині видужати, такий підкаже та підтримає у потрібний момент. Він – 

яскрава, цікава особистість. Життя як колаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Приклад колажу (досліджувана Д-кої Н. В.). 

 

Розглянемо для прикладу колаж досліджуваної Д-кої Н. В. Так, 

досліджувана вибрала формат паперу А3, що може вказувати на високий рівень 

домагань та високу самооцінку. Звернемо увагу на горизонтальне або альбомне 

розміщення, що можна інтерпретувати  як бажання все встигнути, побачити 

якомога більше, про прагнення людини до стабільності, опори, що може 

свідчити про екстенсивний тип особистості. Досліджувана вибирала 

зображення, що емоційно відгукувалися, відображали реальні та бажані дії, 

елементи колажу, пов’язані за змістом. Як ми бачимо, на колажі є картинки, які 

нібито наїжджають одна на одну, що свідчить про прояв слабких особистісних 

меж. Розглядаючи колаж, можна припустити, що розташоване в центрі листа 

зображення (чи композиція) говорить про те, що найбільш актуально для 

особистості на даний момент часу «тут і тепер», насамперед імідж, тобто як 

вона себе ідентифікує з майбутньою професією.  

Ліва частина композиції діагностується як ставлення до минулого та його 

особливості. На колажі, що розглядається, це яскраво відображено, і під час 

зворотного зв’язку досліджувана підтвердила, що конфлікти із близькими 

людьми та деякі негаразди в міжособистісному просторі спонукали її до 
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отримання психологічної освіти. Зауважимо, що сама розповідь була досить 

емоційна. Упорядкованість елементів вказує на прагнення до самоконтролю.  

Права сторона композиції діагностується як ставлення до майбутнього та 

його особливості. У нашої досліджуваної головним життєвим пріоритетом 

майбутнього є подружнє життя зі всіма його складовими.   

Авторка колажу була здивована, що кожний елемент колажу – це слово, 

фраза, а в цілому – це текст, розказаний за допомогою образотворчих цитат. 

Розглянутий вище приклад ілюструє, що активні несвідомі проекції можна 

вважати головними елементами колажу. В цілому метод колажування наочно 

показав досліджуваним слабкі і сильні сторони їх особистості. Були, зокрема, 

виявлені такі властивості окремих досліджуваних, як гіперконтроль, 

демонстративність, емоційна відстороненість, схильність притлумлювати 

власні емоції, висока емоційність, вразливість та сензитивність, висока 

креативність, уміння знаходити опору в собі, прагнення до свободи і 

незалежності тощо. 

Під час роботи над колажами та їх подальшого аналізу нами також було 

досліджено уявлення студентів про професію психолога, та ступінь 

ототожнення себе з цією професією. Для цього ми під час обговорювання 

колажу запитували наших досліджуваних, як вони розуміють, хто такий 

психолог. Відповіді занотовувались. Рівень ототожнення себе з професією 

визначався шляхом аналізу презентації колажу досліджуваним, зокрема 

частотою використанням займенника «Я» під час опису майбутньої 

професійної діяльності та на основі аналізу співвіднесення елементів колажу. 

Результати цього дослідження представлено в табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 

Результати роботи над колажем на тему «Я – психолог» (у %) 

№ 

з/п 
Інтерпретація колажу «Я – психолог» 

Кількість 

досліджуваних 
1. Психолог – це:  
  особа з чуйним серцем і співчутливим розумом 13,4 

 активна, цілеспрямована, надійна людина 53,2 



 111 

 сучасна, яскрава, різнобічна, успішна 

особистість 
25,3 

 різна, але цілісна людина 2,2 

 людина серед людей 1,6 

 образ невизначений, розмитий, незрозумілий 4,3 

2. Ототожнення себе із професією  
  повністю вписується в образ професії 95,7 

 немає чіткого визначення майбутньої професії 4,3 

Як видно з табл.  2.20, сприйняття професії «психолог» досліджуваними у 

числовому вигляді розподілено наступним чином: 53,2% респондентів 

вважають, що психолог має такі професійні характеристики, як активність, 

цілеспрямованість, надійність; 25,3% досліджуваних указують на те, що 

психолог – сучасна, яскрава, успішна особистість; 13,4% осіб вважають, що 

психолог – це особа з величезним серцем і неординарним розумом; 2,2% 

респондентів вважають психолога всебічно розвинутою, але цілісною 

особистістю, 1,6% – людина серед людей та 4,3% не змогли чітко виразити 

образ психолога, він – розмитий, незрозумілий. Щодо ототожнення себе із 

професією, то, як видно з табл. 2.22, переважна більшість досліджуваних – 

95,7% – ототожнює себе із професією, а 4,3% респондентів не уявляють себе у 

якості психолога. Це ті ж самі досліджувані, які не мають чіткого уявлення про 

професію. 

Отримані за колажем дані узгоджуються із результатами методики «Тест 

двадцяти тверджень», де кількість досліджуваних з низькою професійною 

самоідентифікацією становила 4,8%, а також були виявлені досліджувані, які 

взагалі не ідентифікують себе із майбутнім фахом (1,6%). Переважна більшість 

досліджуваних – 93,6% – більшою чи меншою мірою ідентифікують себе з 

професією психолога. 

Усвідомлена ідентичність є результатом аналізу індивідом того, наскільки 

поведінка суб’єкта відповідає існуючим зразкам майстра-фахівця. У процесі 

виконання колажів досліджувані одержували можливість усвідомити специфіку 

своєї майбутньої спеціальності та ступінь своєї відповідності професійним 

еталонам. У процесі групового обговорення підводили підсумки про те, які 
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сторони діяльності психолога були порушені в роботах, яким якостям 

особистості психолога була приділена більша увага, які труднощі виникали в 

учасників у процесі визначення змісту колажу і його виготовлення.  

Аналіз результатів, отриманих за допомогою арт-техніки «колаж», дав 

можливість визначити особливості усвідомлення досліджуваними специфіки 

своєї майбутньої спеціальності та ступінь своєї відповідності професійним 

еталонам. Ці результати збігаються з даними, отриманими за методикою «Тест 

двадцяти тверджень». При цьому зауважимо, що є значні індивідуальні 

відмінності у результатах досліджуваних як за окремими методиками, так і в 

цілому порівняно з усією вибіркою. 

Наприкінці опису, інтерпретації та пояснення основних показників  

особистісного розвитку досліджуваних за усіма застосованими діагностичними 

методиками, доцільно показати основні типи досліджуваного процесу. Для 

цього проаналізуємо результати факторизації даних, отриманих за усіма 

методиками (додаток Л). Отримано наступні 8 факторів, які чинять основний 

внесок у дисперсію психологічних чинників особистісно-професійного 

розвитку, утворюючи його емпіричну модель. Так, перший, найбільш могутній 

фактор (табл.. 2.21) пов'язаний з інтересом і задоволенням від роботи та 

оточуючого світу. 

Таблиця 2.21 

Фактор 1 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 7% 

загальної дисперсії  

Цікава робота  0,39 

Краса природи і мистецтв 0,42 

Розваги  0,49 

 

Фактор 2 (6% загальної дисперсії) утворений гуманістичними цінностями 

любові, життєрадісності, життєвої мудрості (табл. 2.22). 

Таблиця 2.22 

Фактор 2 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 6% 

загальної дисперсії 
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Любов 0,55 

Життєрадісність  0,42 

Життєва мудрість  0,38 

Розвиток  -0,33 

Свобода -0,38 

 

Внесок фактора 3 (табл. 2.23) в загальну дисперсію ознак становить 4,8%. 

Ознаки, що його утворюють, свідчать про значущість для опитаних досвіду 

самоуправління власною кар’єрою: кар’єрні орієнтації «менеджмент» та 

«виклик», важливість комунікативних умінь.    

Таблиця 2.23  

Фактор 3 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 4,8% 

загальної дисперсії 

Менеджмент  0,51 

Виклик  0,44 

Замкнутість-вміння спілкуватись -0,51 

Сором’язливість  -0,48 

 

Згідно з фактором 4  (4% дисперсії), для опитаних вагомим чинником 

особистісно-професійного розвитку є ознаки комунікабельності, здатності 

інтегрувати у кар’єрних орієнтаціях людиноцентричні якості і сміливо 

втілювати їх у соціальних відносинах (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Фактор 4 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 4% 

загальної дисперсії 

Інтеграція стилів життя 0,42 

Служіння  0,40 

Сором’язливість  -0,48 

 

П’ятий фактор (3,7% загальної дисперсії) свідчить про таку тенденцію в 

особистісно-професійному розвиткові, як зв'язок професійної ідентифікації 

психолога з розвиненою уявою та чуттєвістю, здатністю фокусувати свою увагу 

і зусилля на почуттях, очевидно, власних та клієнта (табл.. 2.25). 

Таблиця 2.25 
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Фактор 5 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 3,7% 

загальної дисперсії 

Професійна ідентичність -0,42 

Практичність – розвинена уява 0,53 

Залежність від почуттів  -0,39 

 

Наявність фактору 6 (3,5% загальної дисперсії) у виявленій моделі 

особистісно-професійного розвитку досліджуваних свідчить про важливість 

результативності і ефективності психолога на шляху реалізації в професії, яка 

найчастіше несумісна з конформізмом  (табл. 2.26). Це означає, що вагомий 

внесок у професійну реалізованість психолога чинить його активна життєва, в 

тому числі, професійна позиція, його суб’єктна роль у відносинах з клієнтом і 

професійною спільнотою. 

Таблиця 2.26  

Фактор 6 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 3,5% 

загальної дисперсії 

Ефективність у справах -0,41 

Конформізм  0,30 

 

Зміст фактора 7 (3,4% загальної дисперсії) (табл. 2.27), свідчить про 

важливість у особистісному розвиткові майбутнього психолога бути 

послідовним у своєму виборі цілей і засобів їх досягнення, спиратись на 

моральні цінності честі і справедливості, на цінності ерудованої людини, не 

зраджувати собі, своїй професійній і людській позиції. Зворотна кореляція 

названих ознак з такою кар’єрною орієнтацією, як «стабільність місця 

проживання», означає, на наш погляд, імпліцитне прагнення майбутніми 

психологами до більшої мобільності, креативності і гнучкості у виборі, в том 

числі, професійних пріоритетів.  

Таблиця 2.27 

Фактор  в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 3,4% 

загальної дисперсії 
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Стабільність місця проживання 0,44 

Чесність  -0,36 

Широта поглядів -0,28 

 

Останній фактор 8 (табл.2.28) становить 3,2% загальної дисперсії ознак. 

Найбільш вагомі чинники (стабільність роботи, творчість та адекватність 

самооцінки), які його утворюють, свідчать про зв'язок в імпліцитних уявленнях 

опитаних креативності і адекватності самооцінки власного особистісного та 

професійного потенціалу як важливих умов і чинників стабільності роботи 

психолога.  

Таблиця 2.28  

Фактор 8 в моделі особистісного розвитку досліджуваних, 3,2% 

загальної дисперсії 

Стабільність роботи 0,36 

Творчість  0,36 

Адекватність самооцінки 0,32 

 

Зазначимо, що в ході попередньої процедури факторного аналізу нами 

виявлена досить об’ємна система психологічних чинників особистісно-

професійного розвитку майбутніх психологів (виділено 24 чинника, 8 з яких 

утворені найбільш навантаженими ознаками). Вторинна факторизація матриці 

отриманих чинників методом Varimax-обертання (табл.. 2.29, дод. Л.2 ) надала 

можливість виявити менш деталізовану, більш узагальнену емпіричну модель 

особистісно-професійного розвитку досліджених майбутніх психологів, які 

обрали психологію як другу професію. Її утворили три узагальнених фактори 

(табл. 2.29).  

Таблиця 2.29 

Узагальнені чинники особистісного розвитку досліджуваних 

 

  

  

Фактори  

1 2 3 

Фактор 7 ,605     
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Фактор 4 -,534   -,363 

Фактор 5 ,437   -,279 

Фактор 3 -,334     

Фактор 2   ,730   

Фактор 1   ,667   

Фактор 6     ,828 

Фактор 8       

 

Як видно з табл. 2.29, перший фактор утворений на одному полюсі 

ознаками послідовності психолога у виборі і слідуванні цінностям чесної, 

ерудованої людини, професійної ідентифікації та емпатійності, а на іншому 

полюсі – відсутність ознак комунікабельності, нездатність інтегрувати у 

кар’єрних орієнтаціях людиноцентричні якості і сміливо втілювати їх у 

соціальних відносинах  - фактор соціального інтелекту. Другий фактор 

утворений ознаками інтересу і задоволення від роботи та оточуючого світу, а 

також гуманістичними цінностями любові, життєрадісності, життєвої мудрості 

– ціннісний фактор. Третій фактор професійної результативності та 

ефективності. Таким чином, можна констатувати загальні тенденції 

особистісного розвитку майбутніх психологів, що отримують другу вищу 

освіту. Такими тенденціями є розвиток соціального інтелекту, ціннісної 

системи особистості та засобів професійної  ефективності. 

З метою з’ясувати, для кого з досліджуваних характерні ті чи інші 

тенденції, виявлені нами в процесі особистісного розвитку, нами було 

визначено кількість тих опитаних, у яких факторне число за кожним з факторів 

становить по модулю більше одиниці (дод.Л.2). Проаналізуємо отримані 

результати.  

Перша група (41,9%). Досліджувані цілковито ототожнюють себе із 

майбутньою професією психолога і мають адекватне уявлення про неї. 

Провідними мотивами обрання психології, як другої професії, є інтерес до 

психології як до науки і прагнення стати фахівцем у цій сфері. Їх самооцінка 
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адекватна (середня або вище середньої). Самоусвідомлення високе, 

самосприйняття різноманітне і включає різні ролі, характеристики і позиції. 

Соціальна спрямованість ціннісно-мотиваційної сфери яскраво виражена: 

провідна кар’єрна орієнтація – служіння, провідні цінності – щастя інших, 

суспільне покликання, освіченість, чуйність, старанність. Для цих 

досліджуваних також характерні високі запити, цікава робота, можливість 

творчої діяльності, максимально повне використання своїх можливостей, сил і 

здібностей. Аналіз колажів цієї групи досліджуваних виявив, що в них, як і в 

усіх інших, наявні певні психологічні проблеми, зокрема міжособистісного 

характеру, які вони переважно усвідомлюють і прагнуть їх вирішити.  

В цілому таких досліджуваних можна охарактеризувати як таких, що 

мають найбільш сприятливі показники для подальшого особистісно-

професійного розвитку у галузі психології. Можна припустити, що їх 

актуальний рівень особистісно-професійного розвитку є доволі високим. 

Друга група (30,1%). Досліджувані також переважно ототожнюють себе 

із професією психолога, однак професійне становлення у цій сфері не є для них 

домінантним. Їх уявлення про майбутню професійну діяльність подекуди 

викривлене – ідеалістичне. Провідними мотивами обрання психології, як другої 

професії, є бажання розібратися у собі, вимоги актуального місця роботи та 

актуальні службові обов’язки. Самооцінка адекватна (переважно середня). 

Самоусвідомлення досить високе. Багате самосприйняття, однак переважає 

самопозиціонування сімейно-рольового характеру. У цієї групи відзначаються 

різні ціннісні орієнтації та кар’єрні орієнтири, зокрема, прагнення до розваг, 

стабільності тощо. Соціальна орієнтація також наявна, але не так виражена, як у 

попередній групі. За результатами роботи з колажем було виявлено, що багато 

проблем, особливо внутрішньоособистісного характеру, такими 

досліджуваними важко приймаються.  

У цій групі досліджуваних можна умовно виокремити дві підгрупи за 

показниками самосприйняття та ціннісними орієнтаціями. Ми їх назвали 

«особистісно орієнтовані» та «професійно орієнтовані».  
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Особистісно орієнтовані характеризують себе переважно сімейними 

ролями. Для них найбільш важливі такі цінності, як розваги, щастя інших, краса 

природи і мистецтва, матеріально забезпечене і стабільне життя, хороші 

стосунки з близькими людьми, наявність добрих і вірних друзів тощо. 

Професійно орієнтовані позиціонують себе із професійним становленням 

і розвитком взагалі, але не обов’язково за психологічним профілем. Для них 

важливий їх освітній і професійний статус. У сфері цінностей переважають 

орієнтація на автономію, самостійність, незалежність, можливість цікавої 

роботи і творчої діяльності. 

В цілому можна вважати, що досліджувані цієї групи мають досить 

сприятливі показники особистісного розвитку, але, на нашу думку, підлягає 

корекції їх професійне самосприйняття та уявлення про майбутню професійну 

діяльність. Можна припустити, що їх актуальний рівень особистісно-

професійного розвитку є середнім. Описана група досліджуваних складає 

близько 30,1% від вибірки, з них 18,3% – особистісно орієнтовані та 11,7% – 

професійно орієнтовані (від загальної вибірки).  

Третя група (28,0%). Досліджувані не мають чіткого визначення 

майбутньої професії: її образ невизначений, розмитий, незрозумілий або взагалі 

несформований. Мотиви обрання психології як післядипломної освіти 

обумовлені інтересом до неї або не визначені. В цій групі є досліджувані, які 

мають низьку (адекватну і неадекватну) та неадекватну високу самооцінку. 

У ціннісно-мотиваційній сфері для них важливі стабільність, власний 

добробут, вони потребують безпеки, захисту, можливості передбачити 

(спрогнозувати) результати своєї роботи, упевненості в собі тощо; водночас 

серед цих досліджуваних є такі, що проявляють бажання автономії, свободи, 

незалежності, ризику. Це особи, які психологічно не готові до виконання 

професійних обов’язків психолога. За результатами роботи з колажем виявлено, 

що ці досліджувані важко приймають свої внутрішньоособистісні проблеми, 

для них часті реакції опору і переносу.  



 119 

Ця група досліджуваних має найменш сприятливі показники особистісно-

професійного розвитку. Можна припустити, що їх актуальний рівень 

особистісного розвитку є досить низьким. Такі досліджувані потребують 

додаткової психологічної роботи, спрямованої на фасилітацію їх особистісно-

професійного розвитку [57]. 

Для унаочнення розподіл досліджуваних з різних груп особистісного 

розвитку представлено на рис. 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.5. Групи досліджуваних з різними тенденціями в особистісному розвитку 

 

Зауважимо на виявлену особливість досліджуваних груп за даними 

психобіографічної анкети. Як зазначалось вище (див. табл. 2.8), серед наших 

досліджуваних є особи, які відзначали складнощі у стосунках з батьками 

(напружена атмосфера у сім’ї, батьки мали проблеми зі здоров’ям, негативне 

ставлення до професійної діяльності батьків). Такі досліджувані переважно 

потрапили в крайні з визначених нами груп – у групу з найбільш і найменш 

сприятливими показниками особистісно-професійного розвитку. Ймовірно, 

певні проблеми у стосунках з близькими людьми, зокрема їх проблеми зі 

здоров’ям, або спонукають людину до розвитку, або гальмують його. 
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Отримані нами емпіричні дані доречно співвіднести з дослідженнями 

інших науковців. Так, дослідження А. Зембі, Н. Хазратової показують, що серед 

досліджуваних студентів, особливо на останньому році навчання, є такі, які не 

мають чіткого уявлення про майбутню професійну діяльність [181].  

Дослідження Г. Любімової і співробітників було присвячене баченню 

своєї майбутньої професійної діяльності студентами-психологами. Отримані 

результати показали наявність соціальної незрілості та внутрішньої 

неготовності до майбутньої професійної праці. За даними цього дослідження, 

половина респондентів не мала чіткого уявлення про свою подальшу 

професійну діяльність [108]. 

В нашому дослідженні також виявлені особи, які мають нечітке уявлення 

про майбутню професійну діяльність, проявляють соціальну незрілість та 

внутрішню неготовність до майбутньої професійної праці (особи з низьким 

рівнем особистісно-професійного розвитку). 

Г. Любімова також показує, що уявлення студентів-психологів про 

майбутню роботу істотною мірою базуються на вельми невизначеній і сильно 

міфологізованій вихідній інформації, що спонукала їх вступити на даний 

факультет, а також на відомостях, почерпнутих із розмов з оточуючими 

(старшокурсниками, практикуючими психологами, знайомими, батьками). Так 

само і в нашому дослідженні виявлено значний рівень ідеалізації та 

міфологізації професії психолога. 

Н. Кордунова, А. Денисюк відзначають, що досліджувані  респонденти 

демонструють  дві групи мотивів вступу на факультет психології: 1) прагнення 

допомогти людям, «олюднити» суспільство і 2) намір вирішити власні 

психологічні проблеми, забезпечити особистісне зростання. Характерно, що ці 

мотиви панували у відповідях всіх респондентів незалежно від терміну 

навчання, віку та наявності іншого професійного досвіду. Дослідники 

припускають, що надія на те, що придбання психологічних знань є засобом 

вирішення власних і «чужих» проблем, відображає стереотипи масової 

свідомості щодо психології. Психологія, по суті, розглядається тут як засіб 
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впливу на себе та інших і тим самим позбавляється самоцінності як предмет 

пізнання [82]. 

Дослідницею К. Міхно було виявлено, що основними компонентами 

уявлень про обрану професію майбутніх психологів, є: характерологічні риси; 

допомога іншим; вміння та навички; особистісні інтелектуальні якості; 

характер і зміст професійної діяльності; обдарованість особистості; 

професіоналізм. Усвідомлення майбутніми психологами специфіки обраної 

професії та наявності у психолога-фахівця крім володіння багажем професійних 

знань добре сформованих професійних вмінь і навичок, необхідних для 

успішної професійної діяльності, а також бажаності певних індивідуально-

характерологічних якостей особистості вказує на різнобічність поглядів 

майбутніх психологів, які стосуються змісту уявлень про обраний фах [120 ]. 

Л. Подкоритова визначила три типи досліджуваних за здатністю до 

антиципації життєвого вибору: інтуїтивно-креативний, збалансований і 

логічно-креативний тип [140]. Описані нею типи мають подібні риси із 

визначеними у нашій роботі групами за рівнем особистісно-професійного 

розвитку. 

Однак дослідження А. Денисюк, А. Земби, Н. Кордунової, Г. Любімової, 

К. Міхно, Л. Подкоритової, Н. Хазратової, які ми наводили вище, проводились 

зі студентами віком від 21 до 27 років денної форми навчання. Відповідно, 

варто враховувати вікові особливості вибірки, яка була задіяна у зазначених 

дослідженнях. Тим не менше, як показало порівняння результатів цих 

досліджень із нашими, відзначається досить багато подібностей і збереження 

закономірностей ставлення студентів-психологів до своєї майбутньої 

професійної діяльності. 

Численні дані щодо професійних уявлень психологів містяться також у 

працях, присвячених особистісним особливостям практичних психологів. Це 

роботи таких авторів, як Г. Абрамова, А. Бондаренко, Н. Кучеровська, 

О. Макаров, Р. Мей, М. Молоканов, В. Панок, К. Роджерс, М. Розін, І. Ялом [3; 

87; 133; 154; 191] та ін. Є дані про вивчення уявлень щодо специфіки 



 122 

майбутньої професії у працях О. Бодальова, В. Зазикіна, Л. Деркач, Є. Клімова, 

а також з проблематики професійного самовизначення і становлення 

особистості майбутнього фахівця у розвідках Н. Самоукіної, В. Семиченко, 

Л. Собчик, О. Старовойтенко, Т. Титаренко, Н. Чепелєвої, О. Чуйко [72; 114; 

161; 167; 171; 180] та ін. 

Варто зауважити, що отримані нами дані про мотиви професійного 

вибору психології – бажання розібратися в собі, вирішити власні проблеми 

тощо – збігаються із даними, отриманими в інших дослідженнях. Зокрема 

А. Бочавер зазначає, що одним з найбільш поширених мотивів вступу на 

психологію є бажання пізнати себе – від природної цікавості до визнання 

власного безсилля у вирішенні своїх проблем. 

Щодо ціннісних орієнтацій, наші дані частково збігаються з результатами 

інших досліджень, які виявили незначний інтерес до набуття освіти (у нашій 

вибірці освіченість і розвиток також посідають далеко не перші місця), 

перевагу матеріальних цінностей над духовними (у нашій вибірці значущість 

цих типів цінностей врівноважена). Важливе значення мають успіхи у кар’єрі та 

соціальний статус (подібні тенденції виявлені і в нашій вибірці) [13; 27; 166]. 

Однак наведені дані також стосуються студентської молоді. Наші ж 

досліджувані старшого віку. Очевидно, це і визначає відносну збалансованість 

їхніх духовних і матеріальних, соціальних та особистісних цінностей. 

В цілому, результати констатувального експерименту збігаються з 

даними інших досліджень, що засвідчує валідність наших дослідних даних. 

Кількісна та якісна обробка даних, отриманих у нашому дослідженні, та їх 

інтерпретація засвідчують переважно досить високий рівень особистісно-

професійного розвитку досліджуваних, їх певну психологічну готовність до 

здійснення своїх майбутніх професійних обов’язків. Однак у нашій вибірці є 

досліджувані, які мають низький рівень особистісно-професійного розвитку, 

складнощі з ідентифікацією себе з майбутньою професією психолога, а отже, 

потребують додаткової психолого-педагогічної роботи, спрямованої на 

фасилітацію їх особистісно-професійного розвитку. 
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Співвіднесення наших спостережень із дослідженнями У. Дутчак, 

А. Копитіна, В. Кокоренко, Т. Зінкевич-Євстигнеєвої, Л. Лебедєвої, 

Л. Подкоритової дали нам підставу припустити, що застосування засобів арт-

терапії з метою фасилітації особистісно-професійного розвитку студентів, які 

отримують післядипломну освіту, буде мати позитивний ефект. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У досліджені особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти взяли участь 186 студентів-майбутніх психологів від 21 

до 67 років, які отримували післядипломну освіту за спеціальністю 

«Психологія»; з них 18 чоловіків і 168 жінок. Досліджувались такі психологічні 

показники їх особистісного розвитку: ціннісні і кар’єрні орієнтації особистості; 

провідні мотиви отримання психологічної освіти; самооцінка особистості; 

індивідуально-особистісні характеристики; самосприйняття себе як 

майбутнього психолога; уявлення про майбутню професійну діяльність.  

Дослідження показників особистісного розвитку майбутніх психологів в 

умовах післядипломної освіти здійснювалось за допомогою методик: 

психобіографічна анкета; авторська анкета «Особистісно орієнтовані засади 

здобуття професії психолога»; методика «Самооцінка особистості» (С. Будассі); 

«Тест двадцяти тверджень» (за М. Куном і Т. Мак-Партландом); методика 

«Якорі кар’єри» (Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурова); 

методика вивчення ціннісних орієнтацій (М. Рокича); бесіда; колаж.  

Аналіз результатів констатувального експерименту виявив такі 

особливості психологічних показників особистісного розвитку досліджуваних: 

провідним мотивом здобуття професії практичного психолога в умовах 

післядипломної освіти було бажання розібратися у собі. У досліджуваних 

переважають соціально орієнтовані цінності та мотиви. Самооцінка і 

самоставлення переважно адекватні. Самосприйняття себе як майбутнього 

психолога може бути ускладненим, образ «я-психолог» досить розмитий, часто 
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не відповідає реальності; уявлення про майбутню професійну діяльність є 

досить ідеалізованими. Серед психологічних проблем і складнощів 

особистісно-професійного розвитку були виявлені наступні: неадекватність 

самооцінки в окремих досліджуваних (занижена або завищена); перевага 

матеріальних цінностей (гроші, соціальний статус, успіх тощо) над 

гуманістичними (допомога іншим, життєва мудрість, пізнання тощо). Під час 

аналізу колажів були виявлені також особистісні проблеми, зокрема 

незадоволеність собою, відчуття власної професійної неповноцінності, тривога 

щодо майбутньої професійної діяльності, неадекватні (ідеалізовані) уявлення 

про майбутню професійну діяльність тощо.  

Було виявлено, що більшість з респондентів мали відносно сприятливу 

ситуацію дитинства і доброзичливі стосунки з батьками, що, очевидно, сприяло 

у багатьох з них професійному вибору за порадою батьків або відповідно до 

сімейних традицій. Подальша професійна діяльність не справдила очікування і 

призвела до розчарування і пошуку нових шляхів професійного розвитку та 

професійної переорієнтації. 

На підставі якісного аналізу показників особистісного розвитку було 

визначено три групи досліджуваних: 1) досліджувані, які мають найбільш 

сприятливі показники особистісного розвитку; 2) досліджувані, показники 

особистісного розвитку в цілому сприятливі показники, але потрібна корекція 

сприйняття себе як майбутнього психолога та уявлень про майбутню 

професійну діяльність; у цій групі виокремлено дві підгрупи – особистісно 

орієнтовані та професійно орієнтовані; 3) досліджувані, які мають найменш 

сприятливі показники особистісного розвитку. При цьому визначено, що 

більшість досліджуваних орієнтовані на свій подальший особистісний розвиток 

як майбутніх психологів. 

Отримані результати констатувального експерименту дають можливість 

зробити висновок, що студенти, які здобувають післядипломну освіту з 

психології, потребують оптимізації певних показників особистісно-

професійного становлення і цілісного цілеспрямованого впливу на їх 
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особистісний розвиток, зокрема за допомогою арт-засобів. Відповідно, постає 

необхідність розробки програми розвитку арт-засобами, спрямованої на 

екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку майбутніх психологів в 

умовах післядипломної освіти, зміст та результати експериментальної 

перевірки ефективності якої представлені у наступному розділі. 



РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ АРТ-ЗАСОБАМИ  

 

У третьому розділі представлені результати формувального 

експерименту. Визначаються основні соціально-психологічні умови оптимізації 

особистісного розвитку майбутніх фахівців, аналізуються засоби 

цілеспрямованого впливу на студентів в умовах післядипломної освіти.  

Представлено розроблену нами арт-корекційну програму, спрямовану на 

екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку майбутнього психолога. 

 

3.1. Методика та організація формувального експерименту 

 

Здійснений теоретичний аналіз процесу особистісного розвитку та 

результати констатувального етапу дослідження дали нам підстави припустити, 

що арт-засоби є важливим і специфічним чинником формування професійно-

особистісних структур психіки. Це припущення лягло в основу формувального 

експерименту та визначило його основні задачі: 

1. З‘ясувати  умови для екопсихологічної фасилітації особистісного 

розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти. 

2. Розробити програму розвитку особистості арт-засобами, спрямовану 

на екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку майбутніх психологів 

в умовах післядипломної освіти. 

3. Визначити ефективність розробленої програми розвитку особистості 

арт-засобами, спрямованої на екопсихологічну фасилітацію особистісного 

розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти. 

Формувальний експеримент було проведено протягом 2013–2015 рр. в 

Інституті менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

Експериментальну і контрольну групи утворили студенти, які отримують 

післядипломну освіту за спеціальностями «Психологія» і «Практична 
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психологія» у вищезазначеному закладі. Обсяг експериментальної групи – 

93 особи (8 чоловіків і 85 жінок, середній вік – 38,5 років), контрольної – 

93 особи (10 чоловіків і 83 жінки, середній вік – 40,5 років).  

Обидві групи мали подібні соціально-професійні та психологічні 

характеристики, приблизно однаковий віковий і гендерний склад. Їх учасники 

здобували післядипломну освіту в одному і тому самому навчальному закладі 

впродовж 2,5 років навчання.  

На початку і наприкінці формувального експерименту в обох групах 

проведено діагностичні зрізи за методиками, які були використані у 

констатувальному експерименті: психобіографічна анкета; методика 

«Самооцінка особистості» (С. Будассі); «Тест двадцяти тверджень» (за 

М. Куном і Т. Мак-Партландом); методика «Якорі кар’єри» (Е. Шейн, переклад 

і адаптація В. А. Чікер, В. Винокурова); методика вивчення ціннісних 

орієнтацій (М. Рокича); бесіда; колаж та складання історії. 

В основу формувального експерименту були покладені теоретичні 

дослідження та практичні розробки таких дослідників: О. Бондаренка, 

О. Вознесенської, В. Зазикіна, Р. Кочюнаса, Л. Лебедєвої, О. Копитіна, 

П. Лушина, Н. Маковецької, М. Ноулза, К. Роджерса, Н. Роджерс, О. Скнар, 

Є. Татарінова, Н. Хрящевої, Т. Яценко та ін. [19; 29; 84; 91; 106; 152; 153; 169]. 

Методологічним підґрунтям формувальної  програми  розвитку 

особистості арт-засобами було визначено  екопсихологічну фасилітацію 

(екофасилітацію), як процес управління відкритою динамічною системою 

особистості з метою підтримки її у стані саморозвитку (за П. Лушиним). 

Таким чином, мета формувального експерименту – перевірити 

ефективність впливу арт-засобів на особистісний розвиток майбутніх 

психологів, які здобувають післядипломну освіту, шляхом впровадження  

програми розвитку особистості арт-засобами. 

Завдання програми розвитку особистості арт-засобами: 

 особистісно орієнтовані: 

 сприяти розвитку професійної самосвідомості;  
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 розвинути мотивацію на особистісний розвиток майбутнього 

професіонала; 

 сприяти корекції ціннісних орієнтирів з матеріально-орієнтованих на 

гуманістично-орієнтовані; 

 корегувати самооцінку, сприяти її адекватності; 

 сприяти усвідомленню професійно значущих переваг і обмежень; 

 корегувати образ майбутньої професійної діяльності; 

 активізувати розвиток емпатії і саморефлексії; 

 розвивати здатність до комунікації і взаємодії; 

 розвивати творчий підхід до вирішення професійних завдань;  

 покращити суб’єктивне самопочуття й укріпити психічне здоров’я 

студентів. 

 професійно орієнтовані: 

 сприяти розвитку професійної компетентності; 

 ознайомити учасників з сучасними і перспективними напрямами 

розробок і досліджень в галузі застосування арт-засобів; 

 набути досвід практичного застосування різноманітної творчої  

діяльності в групі; 

 набути навички проведення занять з використанням арт-засобів; 

 навчити аналізувати та інтерпретувати матеріал, у якому представлені 

арт-засоби; 

 розвинути вміння прогнозувати і відповідним чином корегувати 

поведінку іншої людини на основі результатів арт-діяльності; 

 сприяти формуванню професійної самосвідомості і професійної 

готовності. 

Очікувані результати:  

 отримання учасниками експерименту знань про:  

 основні арт-засоби, про те, як і чому зображувальна, танцювально-

рухова, драма-терапія, казкотерапія супроводжуються терапевтичним ефектом; 
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 основні невербальні характеристики емоційних станів, психологічні 

механізми емоційних станів (тривога, агресія, апатія, імпульсивність та ін.); 

 арт-засоби, спрямовані на подолання або управління негативно 

забарвленими  емоційними станам; 

 як робота на тілесному рівні призводить до змін в почуттях та емоціях;  

 особливості дихальних та технік роботи з голосом, зображувальних, 

рухових технік; 

 особливості роботиз сім’єю із застосуванням арт-засобів, вагітними 

жінками, дітьми і підлітками, людьми похилого віку; 

 набуття учасниками програми вмінь:  

 аналізувати результати творчої діяльності (власні та інших людей), 

творчо підходити до рішення психологічних проблеми, використовуючи різні 

види арт-діяльності; 

 розшифровувати невербальну мову, мову власного тіла та оточуючих 

людей, усвідомлюватий розуміти невербальні компоненти спілкування; 

 вербалізувати свій досвід спілкування на тілесному рівні;  

 перевіряти власні проекції та фантазії про психічні стани людини, 

усвідомлювати та долати власні тенденції до інтерпретаційних викривлень; 

 використовувати різні способи самовираження; керувати власними 

психологічними станами: усвідомлювати почуття з низьким ступенем 

інтенсивності; 

 називати почуття, вербалізувати їх зміст у співвідношенні з тілесними 

відчуттями та проявами;  

 усвідомлювати власні ресурсні стани; 

 співвідносити актуальний психологічний стан з більш широким 

життєвим контекстом. 

Для ефективної фасилітації особистісного розвитку осіб, які здобувають 

післядипломну освіту за допомогою арт-засобів, було визначено низку 

чинників: 
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1) організаційно-методичних: 

 проведення з потенційними учасниками тренінгу попередньої 

співбесіди з метою з’ясування мотивів здобуття післядипломної освіти та 

виявлення очікувань щодо майбутньої професійної діяльності; 

 розробка структурованої програми з чітко визначеними етапами, 

методами, прийомами; 

 ознайомлення учасників тренінгу з метою та завданнями занять на 

самому початку тренінгового курсу;  

 забезпечення комфортних умов для проведення занять тренінгу із 

застосуванням арт-засобів –  (приміщення, обладнання); 

2) психолого-педагогічних: 

 виокремлення екопсихологічної фасилітації особистісного розвитку в 

окремий напрям професійної підготовки психологів; 

 поглиблення психологічних знань студентами у галузі арт-терапії, 

засвоєння ними методів та прийомів ефективного впливу арт-засобами; 

 поєднання теоретичного і практичного компонентів навчального курсу 

з арт-терапії в єдиний навчально-розвивальний тренінговий курс; 

 застосування інтерактивних методів навчання;  

 створення у групі атмосфери співпраці, довіри і прийняття;  

 організація ефективної взаємодії учасників програми; 

3) врахування психологічних особливостей людини зрілого віку, а саме: 

 автономність, самостійність, наявність певного життєвого досвіду – 

відповідно, під час навчально-розвивальної роботи необхідно звертатися до 

цього досвіду і наявних в учасників тренінгу знань, умінь і навичок; 

 прагматизм та орієнтація на результат, що зумовлює необхідність в 

обґрунтуванні корисності  занять для учасників тренінгової групи; 

4) особистісно-психологічних: 
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 усвідомлення учасниками взаємозалежності між професійним та 

особистісним розвитком та існування їх у єдиній цілісності особистісно-

професійного розвитку; 

 поглиблення усвідомлення себе як особистості і професіонала; 

 корекція образу майбутньої професійної діяльності; 

 розвиток позитивного прийняття себе та інших; 

 оволодіння прийомами самоконтролю, саморегуляції, рефлексії; 

 формування навичок самопізнання та підвищення рівня психологічної 

грамотності [48]. 

Фундаментальною базовою вимогою для організації ефективної роботи 

під час проходження програми є повага до особистості, її прав, свобод і 

гідності. 

Предметом впливу тренінгу із застосуванням арт-засобів виступив 

особистісний розвиток майбутнього професіонала як цілісний процес.  

Програма розвитку особистості арт-засобами складалася з низки етапів, 

кожен з яких відображав логіку структурно-функціональної моделі 

особистісного розвитку майбутніх психологів, представленої в розділі 3.3. 

1. Діагностичний етап (стадія входження у професію): ознайомлення 

учасників з цілями і правилами участі в програмі; створення необхідної 

атмосфери співпраці, довіри і прийняття; виявлення провідних мотивів 

отримання другої вищої освіти; фіксація особистісних структур, необхідних для 

успішного професійного і кар’єрного розвитку психолога; моделювання 

професійного майбутнього. 

2. Навчально-розвиваючий етап (стадія освоєння професії психолога): 

зміна професійних установок і самоставлення; корегування самооцінки; 

формування психологічних вмінь і якостей психолога: спонтанності, 

креативності, проникливості, комунікативності тощо; оволодіння професійними 

арт-терапевтичними компетенціями. 

3. Корекційний етап (результативно-оцінювальна стадія навчання): 

корекція образу професії психолога; корекція тривожних станів, пов’язаних із 
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зміною професії; подолання невпевненості у власних професійних силах; 

корекція заниженої самооцінки; розвиток навичок асертивності. 

Як уже було зауважено методологічне підґрунтя програми розвитку 

особистості арт-засобами становить екофасілітативний підхід (за П. Лушиним), 

який упроваджує принципи, що відображають системне розуміння групового 

процесу з базовою тенденцією до самоорганізації і трансформації, принцип 

абсолютного позитивного прийняття, принцип переходу «порядок через хаос», 

принцип невизначеності групового процесу, принцип колективного суб’єкта як 

спільної групової ідентичності, взаємного включення та розподіленої 

відповідальності, принцип профіциту особистісних ресурсів. 

На ознайомчо-вступному етапі програми з метою забезпечення 

необхідної атмосфери співробітництва було запропоновано наступні класичні 

правила групової роботи: 

1. Принцип активності. Це правило є визначальним для всіх видів 

активного навчання, дотримання його є головною нормою поведінки у 

тренінгу. Під активністю тут розуміється «реальна включеність в інтенсивну 

групову взаємодію кожного члена групи» (Л. Петровська) [135]. Йдеться про 

залучення кожного учасника до інтенсивної групової взаємодії з метою 

цілеспрямованого споглядання себе, партнерів та групи загалом. На заняттях 

заохочується конструктивна взаємодія між усіма учасниками, включаючи 

тренера. 

2. Принцип дослідницької (творчої) позиції. У ході тренінгу учасники 

групи усвідомлюють, виявляють, відкривають ідеї, закономірності, вже відомі в 

психології, а також, що особливо важливе, свої особисті ресурси, можливості, 

особливості. Виходячи з цього принципу, тренер придумує, конструює і 

організовує такі ситуації, які давали б можливість членам групи усвідомити, 

апробувати і тренувати нові способи поведінки, експериментувати з ними. 

Реалізація цього принципу іноді зустрічає достатньо сильний опір з боку 

учасників: суперечність між наявним усталеним досвідом навчання і новим 

незвичним способом навчання. 
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3. Принцип об’єктивування (усвідомлення) поведінки. У процесі занять 

поведінка учасників переходить з імпульсного на рівень, що об’єктивується. 

Універсальним засобом об’єктивування поведінки є зворотний зв’язок. 

Створення умов для ефективного зворотного зв’язку в групі – важливе завдання 

тренерської роботи. 

4. Принцип партнерського (суб’єкт-суб’єктного) спілкування. 

Партнерським, або суб’єкт-суб’єктним спілкуванням є таке, при якому 

враховуються інтереси інших учасників взаємодії, а також їхні відчуття, емоції, 

переживання, визнається цінність особи іншої людини. Реалізація цього 

принципу створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відвертості, яка дозволяє 

учасникам експериментувати зі своєю поведінкою, не соромлячись помилок. 

Цей принцип тісно пов’язаний з принципом творчої, дослідницької позиції 

учасників групи. 

5. Правило персоніфікації висловлювань. Суть його полягає в 

добровільній відмові від безособових мовних форм, які в повсякденному 

спілкуванні допомагають приховувати власну позицію того, хто говорить, або 

ж уникати прямих висловлювань у небажаних випадках. Це забезпечує 

конкретність дискусій, що, своєю чергою, сприяє аналітичній роботі в групі.  

6. Правило «тут і тепер». Суть його полягає в тому, «що кожному 

учаснику групи надається можливість глибокого всебічного дослідження 

конкретного «одиничного» випадку свого власного перебування в групі і тієї 

конкретної реальності, яка навколо нього розгорається у вигляді конкретних 

проявів реально даних людей і групових процесів» (Л. Петровська). 

Дотримання цього правила дає можливість обговорювати матеріал, який є 

особистісно значущим для всіх учасників тренінгу, а це в свою чергу дозволяє 

підвищити емоційну включеність і мотивацію до занять. Дія правила «тут і 

тепер» перешкоджає прийняттю учасниками групи непродуктивної захисної 

відстороненої позиції. 

7. Правило акцентування мови почуттів. Відповідно до нього учасники 

групи мають зосереджувати увагу на емоційних станах та проявах (своїх 
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власних і партнерів) і під час зворотного зв’язку називати, вербально описувати 

їх. Перед кожним учасником ставиться завдання перебудувати своє спілкування 

і, зокрема, виробити вміння вловлювати, чітко ідентифікувати і адекватно 

висловлювати свої почуття. 

8. Правило довірливого і відкритого спілкування. Створення клімату 

довіри є одним з головних акцентів психотренінгової роботи. Довірливість 

підтримується незаперечним правилом «Говорити тільки правду, або хоча б не 

брехати». Це правило забезпечується: 

‒ особливою формою проведення занять: ведучий не є викладачем у 

традиційному розумінні, а виступає одним з учасників групової роботи, хоча й 

задає на перших етапах групові норми й моделі поведінки; 

‒ спеціальною організацією групового простору в ході проведення 

занять: прийом кругового розташування учасників один до одного, при цьому 

керівник занять перебуває в загальному колі. 

9. Принцип добровільності. Жоден з учасників заняття не повинен 

примушуватися до участі у тих чи інших формах групової роботи або 

повідомляти про себе будь-яку інформацію, якщо він не бажає того. Одним із 

способів забезпечення цього принципу є правило «стоп»: кожний учасник 

тренінгу має право без жодних пояснень зупинити будь-яку розмову, що 

стосується його особистості. 

10. Принцип конфіденційності. Психолог і група зобов’язані зберігати в 

таємниці всю інформацію, яка стосується взаємин у групі, особистого життя і 

життєвих обставин кожного учасника і групи в цілому [120]. 

11. Під час навчально-розвивального етапу робота здійснювалась таким 

чином: 

 по-перше, учасники експерименту отримували нові і поглиблювали 

наявні знання щодо арт-корекції, засвоювали арт-методи та прийоми, що 

забезпечувалось поєднанням традиційних та інтерактивних методів навчання, а 

також теоретичного і практичного компонентів навчання у цілісний процес; 
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 по-друге, учасники експерименту поглиблювали свою професійну та 

особистісну самосвідомість; коригували власний образ майбутньої професійної 

діяльності; розвивали власну здатність до рефлексії та емпатії; розвивали 

позитивне сприйняття себе та інших; формували навички самопізнання та 

саморозвитку.  

На заключно-підсумковому етапі було здійснено аналіз отриманих знань, 

умінь, навичок, самоусвідомлень тощо, а також проведено повторне тестування 

з метою визначення ефективності розробленої програми. 

Для забезпечення ефективності всіх етапів арт-корекційної програми, 

спрямованої на фасилітацію особистісного розвитку майбутніх психологів, 

нами були дібрані відповідні методи і прийоми. 

Методи впливу, що були використані у формувальному експерименті:  

‒ інформаційні: міні-лекція; 

‒ активізаційні: семінари-дискусії, мозкова атака, фасилітація, розминка; 

5) арт-методи: колаж, складання історії, малювання тощо. 

Розглянемо визначені методи більш детально. 

Міні-лекція – це метод, що використовується для подачі нової інформації. 

Проводиться для готових до сприйняття нового матеріалу учасників програми. 

Для створення готовності до сприйняття тренер до міні-лекції проводить або 

фасилітацію, або модерацію, або рольову гру. Тривалість міні-лекції в 

середньому складає 10–15 хв. і не має перевищувати 20 хв. Впродовж цього 

часу тренер повинен дати всю необхідну інформацію з обраної ним теми. 

Важливо дотримуватися самому і втримувати учасників у стані «тут і тепер». 

Метод дискусії передбачає обмін думками і поглядами учасників з 

приводу певної теми, а також розвиває мислення, допомагає формувати 

погляди і переконання, вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчить 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Психологічна цінність дискусії полягає у тому, що кожен учасник 

отримує можливість, з одного боку, проясняти власну позицію, з іншого – 

побачити, як по-різному можна підійти до вирішення однієї і тієї ж проблеми, 
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які великі індивідуальні відмінності людей у сприйнятті та інтерпретації одних 

і тих самих ситуацій. 

Мозкова атака – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Суть його в тому, щоб висловити якнайбільшу кількість ідей за 

невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Процедура проведення. Учасникам повідомляють проблему, над якою 

вони працюватимуть. Власне штурм, завдання якого полягає в тому, щоб 

отримати якомога більше ідей. На цьому етапі вводиться основне правило: 

вітаються будь-які, навіть безумні, явно хибні ідеї, критика категорично 

заборонена. Навпаки, будь-яку висловлену думку слід заохочувати. Ведучий 

керує процедурою, підбадьорює, емоційно наснажує учасників. Після того, як 

отримали певну кількість ідей, слід обрати серед них найбільш перспективні та 

розвинути їх. Критика нарешті дозволена, але не тотальна: в кожній ідеї 

потрібно спробувати знайти конструктив [130]. 

Розминка – це нетривала вправа, яка дозволяє кожному учаснику 

програми виявити активність і яка призначена для управління груповою 

динамікою. Використовують для зміни психофізичного стану учасників: знімає 

напруження, згуртовує учасників тренінгу та підвищує їхню уважність до того, 

що відбувається на тренінгу. Варто проводити щоразу після перерви.  

Психогімнастичні вправи – це низка вправ переважно невербального 

характеру, які дають змогу підключати для осмислення одного й того ж почуття 

різні рівні психічного відображення. Наприклад, можна попросити учасників 

групи описати той чи інший стан словесно, причому письмово та усно, згодом 

намалювати його, виразити в русі. 

Бібліотерапія – метод арт-корекції, який застосовує художню літературу 

як одну з форм лікування словом, використання спеціально підібраного для 

читання матеріалу як терапевтичного засобу в загальній медицині і психіатрії, а 

також корекційного засобу в психології з метою вирішення особистих проблем 

за допомогою спрямованого читання. 
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Ізотерапія – це 1) метод художньої рефлексії; 2) технологія, що дає 

можливість розкрити художні здібності особистості; 3) метод психокорекції, за 

допомогою якого можна коригувати емоційний стан індивіда та допомагати 

вирішувати його внутрішні психічні проблеми. У контексті арт-корекційного  

тренінгу ізотерапія була використана як спосіб самопізнання та рефлексії 

учасників тренінгу, на основі яких відбувалась психологічна корекція 

особистості. 

Професійний самоаналіз – метод осмислення власних дій, слів, почуттів і 

стосунків, розкладання їх на взаємопов’язані елементи з метою визначення 

«слабких» місць, що потребують корекції. 

Провідним арт-засобом, використаним у програмі був колаж. У 

попередньому розділі ми розглянули діагностичні можливості колажу. У цьому 

детальніше познайомимось з його психокорекційними можливостями. 

П. Лушин зазначає, що колаж є головним інструментом для прийняття 

рішення на рівні повсякденності. Завдяки колажу проходить об’єднання того, 

що раніше було розрізнено, часом в якомусь випадковому, хоча по-своєму і 

правильному поєднані, що має не лише суб’єктивну логіку. Коли відсутність 

логіки – теж логіка, це правильно…? А як інакше, якщо розум не звик 

відпочивати… його неможливо відключити, та він здатен виводити 

закономірності та будувати плани [102].  

Застосування цієї техніки особливо доцільним є на початкових етапах 

тому, що в більшості дорослих виробився стереотип того, що вони не вміють 

малювати. Передусім важливо зазначити, що колаж досить простий у 

виконанні, адже вирізати і наклеїти зображення може кожний – тим самим 

кожен має можливість досягти успішного кінцевого результату, що сприяє 

формуванню позитивної установки на подальшу творчу діяльність, підвищує 

самооцінку, знижує напругу. Колажі створюються на різні теми. 

Інколи колаж доповнюється словами, фразами, кольорами; 

домальовуються як окремі елементи колажу, які учасники не знайшли в 

журналах чи газетах, так і цілі малюнки; створюється фон тощо. Цікаво додати, 
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що Т. Колошина не рекомендує пропонувати учасникам для роботи над 

колажем матеріали, які потребують розведення водою (гуаш, акварель тощо), 

оскільки їх використання може спровокувати небажані емоційні наслідки або 

негативно відбитися на динаміці тренінгу [78]. 

Колажування, як і будь-яка візуальна техніка, дає можливість розкрити 

потенційні можливості людини, припускає більший ступінь волі, є безболісним 

методом роботи з особистістю, опирається на позитивні емоційні переживання, 

пов’язані із процесом творчості. Крім того, при виготовленні колажу не 

виникає напруги, пов’язаної з відсутністю в учасників художніх здатностей, ця 

техніка дозволяє кожному одержати успішний результат. Колажування 

дозволяє визначити існуючий на даний момент психологічний стан людини, 

виявити актуальний зміст її самосвідомості,  особистісні переживання. 

Арт-техніка колажу, на відміну від образотворчих форм арт-корекції, дає 

час на міркування, можливість змінити композицію, переставити компоненти 

місцями, спробувавши стільки варіантів, скільки необхідно. Готові зображення 

дозволяють структурувати експресивний процес, стимулюючи 

символоутворення й усвідомлення. Конкретність матеріалу дозволяє 

перебороти страх перед невизначеністю вільної творчої активності, сумніви у 

власних художніх здібностях. Символічним є й сам процес виконання 

колажних композицій, який передбачає утворення порядку з хаосу, народження 

нових образів зі старих, з’єднання розрізнених елементів тощо.  

Створені колажі дозволяють побачити, «...прояснити приховані смисли, 

значення, відтворюють у тому числі неусвідомлене ставлення до себе, інших 

людей, оточуючого світу», – слушно вказує Н. Пурніс [150, с. 98]. Відомо 

також, що колажі містять значний як терапевтичний, так і діагностичний 

потенціал. Окрім цього, Н. Пурніс відзначає такі корекційні властивості 

колажів: 

1) глибинне тематичне «опрацювання», яке зазвичай не викликає 

супротиву цій роботі; 

2) наочність, інформативність; 
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3) зацікавленість, нетравматичний азарт; 

4) зниження відповідальності за створюваний образотворчий продукт; 

5) актуалізація; 

6) екологічна реконструкція та деякі інші [150]. 

Вміння синтезувати отриману інформацію художніми та цілісними 

засобами є умовою формування професійної компетенції. При аналізі арт-

засобів зрозуміло, що такий потенціал притаманний багатьом арт-технікам. 

Серед них колаж як несуперечливе, цілісне і суб’єктивно оправдане реагування 

людини на фрагментарність обґрунтування власного життя, а, відповідно, і її 

навчальної та професійної підготовки, є однією з найбільш перспективних 

технік, що відображає синергічну та аналітичну сутність психологічної 

підготовки. Іншими словами, із засобів аналізу і проектування особистого 

життя ми використовуємо колаж як засіб моделювання і діагностики навчальної 

діяльності та професійної підготовки в цілому. 

Окрім зазначених методів, застосовувались індивідуальні домашні 

завдання. Вони доповнювали аудиторні заняття і були спрямовані на 

формування в учасників умінь та навичок працювати з необхідною 

літературою, аналізувати та осмислювати власний життєвий досвід, а також на 

становлення мотивації до особистісного розвитку. 

Кожне заняття програми складалося з таких послідовних частин: 

1) вступна частина, яка включала ритуал привітання, створення єдиного 

психологічного простору, налаштування на роботу, створення у групі 

атмосфери співпраці, довіри, прийняття, творчої свободи, організація 

ефективної взаємодії учасників тренінгу; 

2) основна частина, яка полягала в оволодінні знаннями, уміннями, 

навичками, а також досягненні інших розвивальних або корекційних цілей та 

здійснювалась через подання теоретичної інформації (у форматі міні-лекцій), її 

обговоренні та практичному відпрацюванні через вирішення конкретних 

завдань, проведення семінарів-дискусій, мозкового штурму, використання      

арт-засобів тощо; 
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3) заключна частина, яка включала вправи для зняття психологічної 

напруги, рефлексії заняття, підведення підсумків заняття (зворотний зв’язок) і 

ритуал прощання. 

Основні форми роботи не були жорстко регламентовані. Так, розгляд 

теми міні-лекції міг розпочатися з проведення семінару-дискусії, в ході якої 

учасники арт-корекційного тренінгу могли висловити свою думку щодо того чи 

іншого питання, яке мало розглядатися, а потім у процесі міні-лекції все це 

систематизувалося і детально висвітлювалося [44].  

У процесі ознайомлення з арт-засобами робота часто організовувалась 

таким чином: спочатку учасники опрацьовували певну арт-техніку, набуваючи 

особистий досвід, який обговорювався у довільному режимі. Потім студентам-

учасникам експерименту давалась теоретична інформація про апробовану ними 

техніку. Послідовність методів та форм навчання залежали від конкретної теми 

заняття та певної навчальної ситуації. 

На нашу думку, процес навчання студентів основам застосування арт-

засобів створює унікальний прециндент єдиного творчого й освітнього 

простору, що позитивно позначається на професійному становленні та 

особистісному зростанні студентів. Студенти-майбутні психологи не лише 

отримують необхідні знання, освоюють інноваційну теорію і технологію 

роботи, а також вчаться рефлексії, самопізнання і, по суті, водночас з 

навчанням проходять особисту терапію. Це принципово необхідно для роботи з 

людьми. Адже робота фахівця неодмінно вимагає розуміння самого себе, 

усвідомлення позитивних сторін своєї особистості і негативного досвіду. Для 

цього у процесі реалізації розробленої нами програми арт-корекційного 

тренінгу теоретичне навчання, практичне відпрацювання професійних умінь і 

навичок та особистісне самоусвідомлення здійснювались у єдиній цілісності та 

взаємодоповнювали одне одного. Тим самим забезпечувалась фасилітація 

особистісного розвитку майбутніх психологів [44]. Зміст і характеристика 

програми представлені у наступному параграфі. 
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3.2. Зміст та процедура експериментальної перевірки ефективності 

програми, спрямованої на екопсихологічну фасилітацію 

особистісного розвитку майбутнього психолога 

 

Як видно з табл. 3.2, програма складається із 15 занять, які об’єднані у 

три модулі  (по 5 занять на кожен модуль програми). Тривалість одного заняття 

3 години. Загальна тривалість програми  – 45 годин. Детальний текст подано у 

додатку Л. 

Таблиця 3.1 

Програма тренінгу для  майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти 

 

№ 

п/п 

Етапи 

тренінгу 

Назва і мета сесій, очікувані зміни 

1  

 

 

 

 

Модуль 1 

Діагностичний 

етап 

Заняття 1. «Поняття про  програму та арт-засоби».  

Мета: організація ефективної взаємодії та 

налаштування учасників на продуктивну роботу. 

Заняття 2. «Самоприйняття і самооцінка».  

Мета: продемонструвати специфіку використання арт-

терапії у процесі самоприйняття та формування 

адекватної самооцінки через групову та індивідуальну 

роботу. 

Заняття 3. «Використання арт-засобів у програмі для 

корекції емоційного стану». 
Мета: діагностика емоційних станів учасників групи та 

розвиток творчого самовираження особистості за 

допомогою медитативних вправ. 

Заняття 4. «Діагностика свого «Я» за допомогою арт-

засобів».  
Мета: показати та зафіксувати можливості 

використання арт-засобів для саморозуміння та  

діагностики. 

Заняття 5. «Дослідження можливостей арт-засобів для 

розуміння себе та інших людей».  
Мета: актуалізація внутрішнього «Я», реалізація 

зворотніх зв’язків у групі. 

2  

 

 

Заняття 6. «Арт-засоби в діяльності психолога».  

Мета: формування базових необхідних знань, вмінь та 

навичок для реалізації ефективної психологічної 

діяльності з використанням арт-засобів. 
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Модуль 2 

Навчально-

розвиваючий 

етап 

Заняття 7. «Професійні якості та компетенції 

психолога».  

Мета: дослідити та коректувати небажані соціальні 

ролі та форми поведінки. Формування професійної 

позиції психолога. 

Заняття 8. «Межі професійної діяльності психолога». 

Мета: розвиток професійних компетенцій психолога. 

Заняття 9. «Мої труднощі в майбутній професії».  

Мета: розвивати структури самосвідомості 

особистості як основу особистісного розвитку. 

Заняття 10. «Особливості застосування арт-засобів в 

діяльності психолога». Мета: вдосконалення 

когнітивних навичок, що пов’язані з практичною 

діяльністю. 

3  

 

 

 

Модуль 3 

Корекційний 

етап  

Заняття 11. «Який я є і яким хотів би бути».  

Мета: поглиблення процесів самопізнання, усвідомлення 

поведінкових патернів. 

Заняття 12. «Спонтанність і креативність в роботі 

психолога».  
Мета: ознайомити зі структурою арт-корекційного  

процесу, стимулювати спонтанність, розвивати уяву і 

творчі здібності. 

Заняття 13. «Розвиток навичок асертивності у арт-

терапевтичному процесі».  

Мета: подолання тривожності, невпевненості, 

поглиблення самопізнання. 

Заняття 14. «Арт-техніки на самоприйняття».  

Мета: сприяти відображенню індивідом особистісного 

та професійного досвіду. 

Заняття 15. «Інтеграція Я- особистісного і Я-

професійного арт-засобами».  

Мета: підведення підсумків тренінгової програми та 

визначення її впливу на особистісний розвиток 

учасників. 

 

Послідовність основних модулів програми розроблено з урахуванням 

формувальних принципів та умов. Модулі пов’язані логікою принципової 

схеми особистісного розвитку майбутніх психологів та плавно переходять із 

одного в інший.   

І.  Модуль І. Діагностичний етап (5 занять)  

Мета:  формування усвідомленої готовності до зміни професії. 
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Завдання:  

- розвиток професійної самосвідомості; 

-  усвідомлення учасниками цілей і правил участі в програмі;  

- створення необхідної атмосфери співпраці, довіри і прийняття; 

- виявлення провідних мотивів  отримання другої  вищої освіти;  

- фіксація особистісних структур, необхідних для успішного професійного 

і кар’єрного розвитку психолога; 

-  моделювання професійного майбутнього. 

Базові методи та арт - техніки: міні-лекції, мозкова атака, групова 

дискусія, створення автопортрету; виготовлення маски; медитативні техніки: 

малюнок мандали; техніки «sand-play»; спонтанний малюнок; груповий 

малюнок.  

Після проведення окремих тренінгових методів передбачено проведення 

шеренгу. Після звершення модулю проводиться групова рефлексія за 

методикою «рефлексивний квадрат», який визначає логіку розгортання 

рефлексивного обговорення індивідуальних та групових здобутків та досягнень 

учасників в межах шеренгу [23].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема «рефлексивного квадрату 

Що є зараз? 

Що зроблено? 

Який результат досягнуто? 

Який результат отримано на 

даний момент? 

Що нового дізнався? 

Чому навчився? Що зрозумів? 

 

З чим (якими труднощами 

зустрівся? 

Що не вдавалося?  Які 

проблеми виникли? Які 

барєри для засвоєння і 

використання нових форм 

спілкування існують? 

Що було? 

Які форми і зміст очікувань 

були? 

Що відбувалося під час 

виконання вправ? 

Що необхідно врахувати у 

подальшому? 

На що мені необхідно 

звернути увагу? 
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ІІ.  Модуль ІІ. Навчально-розвиваючий етап (5 занять) 

 Мета:  зміна професійних установок і самоставлення; оволодіння 

професійними компетенціями психолога. 

 Завдання: 

- корегування самооцінки; 

- формування психологічних вмінь і якостей психолога: спонтанності, 

креативності, проникливості, комунікативності тощо;  

- оволодіння професійними компетенціями. 

Базові методи та арт-техніки: міні-лекції, лялькотерапія, групова 

дискусія, казкотерпія, ізотерапія,  проективні методики,  фототерапія, техніка 

колажу.  

Особливістю другого етапу є включення до програми методичної 

частини, яка, з одного боку,  спрямована на озброєння майбутніх психологів 

інструментарієм психолога, а з іншого боку – на формування базових фахових 

компетенцій у психології творчості.   

ІІІ. Модуль ІІІ. Корекційний етап 

Мета:  корекція образу професії психолога, усунення «розривів» між 

професійним Я-ідеальним і професійним Я-реальним.  

Завдання: 

-  корекція тривожних станів, пов’язаних із зміною професії;  

- подолання невпевненості у власних професійних силах;  

- корекція  заниженої самооцінки;  

- розвиток навичок асертивності, самопрезентації.  

Базові методи та арт-техніки: міні-лекції, ізотерапія, групова дискусія,  

техніка індивідуального і групового колажу, робота з природними та 

синтетичними матеріалами. 

Як зазначалось у підрозділі 3.1, під час фасилітативного тренінгу 

учасникам давались індивідуальні домашні завдання.  

Розглянемо ці завдання, які виконувались в домашніх умовах, більш 

детально.  
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Індивідуальне домашнє завдання № 1. 

Створення професійного психологічного портрету арт-тренера. Робота, 

що передбачає можливість індивідуального чи групового виконання (у групах 

із 2-3 осіб) і складається з таких частин: 

1. Визначення обов’язкових компонентів «портрету»: професійно-

діяльнісного (наявність необхідних знань і здібностей, сформованість 

професійних умінь і навичок); індивідуально-особистісного (сформованість 

особистісних якостей, психічних процесів тощо, необхідних для ефективного 

виконання професійних функції). 

2. Створення колажу та його описання (у вигляді есе). 

3. Самоаналіз за визначеними компонентами із використанням 

психодіагностичних методик (орієнтовно 5-7 методик). 

4. Представлення на тему «Я – психолог» в аудиторії. 

Індивідуальне домашнє завдання № 2. 

Дослідження особистості (групи) за допомогою вивчених арт- методик і 

технік. Дослідження виконується індивідуально і має складатися з таких 

частин: 

1. Постановка цілей та завдань роботи. 

2. Підбір необхідної арт-методики з урахуванням мети та завдань 

роботи. 

3. Проведення методики. 

4. Аналіз отриманих результатів. 

5. Визначення труднощів, які виникали при виконанні завдання. 

Індивідуальне домашнє завдання № 3. 

Розробка програми із застосуванням арт-засобів для роботи з певною 

категорією клієнтів. Робота передбачає можливість індивідуального чи 

групового виконання (у групах із 2–3 осіб) і складається з таких частин: 

1. Вибір проблематики та групи клієнтів, на роботу з якими спрямована 

програма. 

2. Постановка цілей і завдань роботи. 
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3. Підбір необхідних арт-методик з урахуванням мети та завдань роботи. 

4. Розробка орієнтовного плану роботи з клієнтом чи групою. 

5. Прогнозування ефективності використання програми в роботі 

клієнтом чи групою. 

6. Описання труднощів, які виникали при створенні програми. 

Індивідуальні домашні завдання були спрямовані на закріплення 

отриманих на заняттях знань, умінь і навичок у сфері застосування арт-засобів. 

Ці завдання також сприяли розвитку професійної та особистісної самостійності 

учасників. 

При аналізі відгуків групи про тренінг із застосуванням арт-засобів 

виявилось, що заняття допомогло учасникам одержати нові знання про арт-

засоби та психологію, вони також зробили багато відкриттів про себе і своїх 

колег. Завдяки цьому курсу учасники експерименту усвідомили 

взаємозалежність між професійним і особистісним розвитком та їх 

співіснування в єдиній цілісності особистісного розвитку. Крім того, у багатьох 

учасників експерименту відзначився розвиток позитивного сприйняття і 

прийняття себе та інших, підвищився рівень прийняття та терпимості до 

проблем та недоліків інших людей. Наші досліджувані покращили свою 

здатність до самоконтролю, саморегуляції, самопізнання. В цілому підвищився 

рівень психологічної грамотності. 

Таким чином, розроблена нами програма тренінгу розвитку особистості 

арт-засобами, спрямованого на фасилітацію особистісного розвитку майбутніх 

психологів, є ефективним , а відтак . може бути засобом професійної підготовки 

майбутніх психологів до використання арт-засобів у практичній діяльності. 

Вона дає змогу поєднати засвоєння майбутніми фахівцями знань з 

формуванням необхідних умінь та розвитком у особистості  професійно 

важливих якостей. 
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3.3. Аналіз результатів формувально-експериментальної перевірки 

ефективності програми розвитку майбутніх психологів арт-

засобами в умовах післядипломної освіти 

 

Представлена у попередньому параграфі програма розвитку особистості 

арт-засобами, спрямована на фасилітацію особистісного розвитку майбутнього 

психолога, була апробована на 93 досліджуваних.  

Цю експериментальну групу (далі за текстом ЕГ) утворили особи, у яких, 

згідноз  результатами констатувального експерименту, були виявлені різні 

показники особистісного розвитку. Контрольну групу також склали особи з 

різними показниками особистісного розвитку. Обсяг контрольної групи (далі за 

текстом КГ)  у кількості 93 особи. При формуванні вибірок враховувались 

показники, отримані за психобіографічною анкетою – здійснювалось 

вирівнювання за соціальними характеристики для створення максимальної 

подібності  значущих показників у ЕГ і КГ. 

Однаковий кількісно-якісний склад КГ та ЕГ надає можливість 

проконтролювати чинник природного розвитку; сприяє зменшенню ефекту 

змішування впливу індивідуальних відмінностей між досліджуваними на 

зв’язок між незалежною і залежною змінними; забезпечує представлення 

досліджуваної популяції (майбутніх психологів, що здобувають післядипломну 

освіту). Припускалось також, що подібний склад вибірок надасть можливість 

виявити можливості впливу розробленої програми на досліджуваних з більш і 

менш сприятливими показниками особистісного розвитку. 

З метою уникнення комунікативних артефактів, зокрема ефекту Хотторна 

та плацебо-ефекту, ми не повідомляли досліджуваним з ЕГ, що вони беруть 

участь в експерименті. Програма розвитку особистості арт-засобами була 

органічно включена у навчальний процес. З досліджуваними з КГ тренінгові 

заняття не проводились. 

Зауважимо, що визначені КГ та ЕГ представляють узагальнену кількість 

осіб, котрі взяли участь у нашому дослідженні. Це зумовлено з тим, що групи 
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студентів, які здобувають післядипломну освіту, невеликі за обсягом (15–

20 осіб), тому наш експеримент здійснювався протягом двох років.  

Ефективність арт-корекійного тренінгу, спрямованого на фасилітацію 

особистісного розвитку майбутнього психолога, оцінювалася у такий спосіб:  

‒ спостереження за учасниками тренінгу у ході роботи;  

‒ індивідуальні бесіди з ними;  

‒ колективне підведення підсумків;  

‒ повторне проведення діагностування контрольної та 

експериментальної груп за тими самими методиками, які були використані на 

етапі констатації (психобіографічна анкета; авторська анкета «Особистісно 

орієнтовані засади здобуття професії практичного психолога»; методика 

«Самооцінка особистості» (С. Будассі); «Тест двадцяти тверджень» (за 

М. Куном і Т. Мак-Партландом); методика «Якорі кар’єри» (Е. Шейн, переклад 

і адаптація В. Чікер, В. Винокурова); методика вивчення ціннісних орієнтацій 

М. Рокича; бесіда; колаж).  

Результати, отримані за вказаними методиками після впровадження       

арт-корекційної програми, порівнювались із результатами констатувального 

експерименту. Для перевірки статистичної значущості отриманих результатів 

ми використали наступні статистичні критерії: 

а) χ2 – критерій Пірсона для визначення статистичної відмінності 

результатів в експериментальній і контрольній вибірках до і після 

формувального експерименту (відмінність між передтестом і посттестом); 

б) кутове перетворення Фішера (φ*) для визначення статистичної 

значущості змін в експериментальній і контрольній вибірках після 

формувального експерименту [150]. Розглянемо зміни, які відбулися в 

експериментальній і контрольній групах, більш детально. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою 

«Психобіографічна анкета». За даною методикою зміни аналізувалися лише 

щодо планів на майбутнє, оскільки факти минулого залишаються за своєю 

суттю незмінними. Однак варто зауважити, що багато досліджуваних з ЕГ під 
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час повторного заповнення психобіографічної анкети зазначали, що їх 

ставлення до свого минулого  змінилось. Зокрема, змінилось ставлення до 

поведінки батьків і стосунків із ними у дитинстві: воно стало більш терпимим і 

розуміючим. Відзначалась зміна ставлення на позитивне або нейтральне і до 

деяких негативних фактів індивідуальної біографії. Серед досліджуваних з КГ 

подібні висловлювання фактично не зустрічались.  

Результати кількісного аналізу щодо планів на майбутнє досліджуваних з 

ЕГ і КГ представлено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою  

«Психобіографічна анкета» (плани на майбутнє) (у %) 

Групи 

Кількість досліджуваних 

до 

формувального 

експерименту 

після 

формувального 

експерименту 

різниця 

Експериментальна група 70,9 94,6 29,7* 

Контрольна група 75,3 82,8 7,5 

* – рівень статистичної значущості (р<0,05)  

 

Як видно з даних, поданих у табл. 3.2, в обох групах – і КГ, і ЕГ – 

більшість досліджуваних (75,3% і 70,9% відповідно) свої плани на майбутнє 

пов’язують із отриманням нової професії психолога, тобто планують 

працювати за цим фахом. Після формувального експерименту позитивна 

динаміка змін відзначилась в обох групах: до 94,6% в ЕГ і до 82,8% у КГ. 

Однак в ЕГ ця динаміка вдвічі більша: свої плани на майбутнє з професією 

психолога стали пов’язувати на 29,7% більше (від початкової кількості 

учасників), тоді як у КГ – на 7,5%. Таким чином, різниця у кількості 

досліджуваних між КГ та ЕГ за професійними планами на майбутнє становить 

22,2%. За кутовим перетворенням Фішера (критерій φ*) була визначена 

статистична значущість змін в експериментальній вибірці. 
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Порівняльний аналіз результатів, отриманих за анкетою 

«Особистісно-орієнтовані засади здобуття професії психолога». 

Аналіз отриманих даних показав, що уявлення досліджуваних про 

професійне самовизначення у сфері практичної психології також змінилось. 

Результати кількісного аналізу представлені у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за анкетою  

«Особистісно орієнтовані засади здобуття професії психолога» 

Варіант відповіді 

ЕГ КГ 

д
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бажання розібратися у собі 55,9 33,3* 48,4 36,6 

службові обов’язки вимагають 

наявності психологічних знань 
17,2 17,2 20,4 20,4 

цікава наука 7,5 19,4* 10,8 16,1 

прагнення стати професіоналом у 

сфері практичної психології 
12,9 26,9* 8,6 14,0 

інший варіант 6,5 3,2 11,8 12,9 

* – рівень статистичної значущості (р<0,05)  

 

Як видно з табл. 3.3, в обох групах зменшилась кількість досліджуваних, 

котрі мотивуються до вивчення психології бажанням розібратися в собі: в ЕГ 

кількість таких досліджуваних зменшилась з 55,9% до 33,3% (на 22,6%), а в 

КГ – з 48,4% до 36,6% (тобто зміна відбулась у 11,8% досліджуваних). 

Кількість досліджуваних, які вмотивовані до вивчення психології 

службовими обов’язками, не змінилась в обох групах – 17,2% і 20,4% в ЕГ і КГ 

відповідно. 
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Відзначаються значні зміни в ЕГ за мотивом до отримання психологічної 

спеціальності «цікава наука»: кількість досліджуваних зросла з 7,5% до 19,4%, 

тобто на 12,1%. У КГ за цим мотивом також є позитивна динаміка, але не така 

значна: з 10,8% до 16,1%, тобто на 5,3%. 

Так само є зміни за мотивом «прагнення стати професіоналом у сфері 

практичної психології»: в ЕГ кількість досліджуваних зросла з 12,9% до 26,9% 

(на 14,0%); у КГ кількість таких досліджуваних також зросла – з 8,6% до 14,0% 

(на 5,4%). Незначно, але змінилась кількість досліджуваних, які дали власний 

варіант відповіді щодо мотивації отримання психологічної освіти: в ЕГ така 

кількість досліджуваних незначно зменшилась – на 3,3% (3,2% замість 6,5%), а 

у КГ на 1,1% зросла (з 11,8% до 12,9%). Отримані дані свідчать про зміну 

мотивації до набуття психологічного фаху в експериментальній групі. В цілому 

кількість досліджуваних, у яких відбулися зміни, в ЕГ становить 52,0%, а в КГ 

– 23,6%. За кутовим перетворенням Фішера такі зміни в ЕГ порівняно з КГ є 

статистично значущими.  

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою 

«Самооцінка особистості» (С. Будассі). 

Порівняння даних, отриманих за методикою «Самооцінка особистості» 

С. Будассі до і після впровадження програми розвитку особистості арт-

засобами, виявило зміни самооцінки досліджуваних в експериментальній групі. 

Для унаочнення дані до і після експерименту представлені у табл. 3.3. 

Як видно з табл. 3.3, в експериментальній групі не виявлено 

досліджуваних,  що мають низьку самооцінку (до формувального експерименту 

їх кількість складала 4,3%); їх кількість також зменшилась і в контрольній групі 

(з 3,2% до 1,1%). В ЕГ статистично значущо змінилась і кількість 

досліджуваних, у яких самооцінка нижче середньої – з 10,8% до 2,2%. У 

контрольній групі також є позитивна динаміка – кількість таких досліджуваних 

зменшилась з 5,4% до 3,2%. Відзначається зменшення досліджуваних з 

середньою самооцінкою в ЕГ – з 48,4% до 43,0%. У КГ цей показник навпаки 

зріс – з 45,2% до 53,8%.  
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Таблиця 3.4 

Порівняльний аналіз результатів, 

отриманих за методикою «Самооцінка особистості» (С. Будассі) 

Рівень самооцінки 
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Низький 4,3 – 3,2 1,1 

Нижче середнього 10,8 2,2* 5,4 3,2 

Середній 48,4 43,0 45,2 53,8 

Вище середнього 29,0 47,3* 37,6 38,7 

Високий 7,5 7,5 8,6 3,2 

* – рівень статистичної значущості (р<0,05)  

Значні зміни відзначаються за самооцінкою вище середньої – в ЕГ 

кількість таких досліджуваних зросла до 47,3% (з 29,0%). В КГ кількість 

досліджуваних з самооцінкою вище середньої зросла значно менше – з 37,6% 

до 38,7%. Кількість досліджуваних з високою самооцінкою в ЕГ залишилась 

незмінною – 7,5%, а в КГ зменшилась до 3,2% (було 8,6%). В цілому зміни 

самооцінки відбулися у 36,6% в ЕГ та у 19,4% в КГ. За кутовим перетворенням 

Фішера такі зміни в ЕГ є статично значущими. 

Ці  зміни  в ЕГ є достатньо вагомою підставою константувати, що 

впроваджений тренінг сприяє підвищенню самооцінки. Позитивна динаміка в 

КГ може свідчити про те, що саме навчання за психологічною спеціальністю 

позитивно впливає на самооцінку досліджуваних. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою «Тест 

двадцяти тверджень» (за М. Куном і Т. Мак-Партландом). 
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Порівняння даних, отриманих за методикою «Тест двадцяти тверджень» 

(за М. Куном і Т. Мак-Партландом) до і після впровадження програми розвитку 

особистості арт-засобами, виявило зміни у самоідентифікації і саморозумінні 

досліджуваних в експериментальній групі. Наочно дані до і після експерименту 

наведені у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Порівняльний аналіз результатів, 

отриманих за методикою «Тест двадцяти тверджень» 

Рівень професійної 

самоідентифікації 
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Високий  31,1 50,5* 34,4 43,0 

Середній 61,3 49,5 60,2 55,9 

Низький 5,4 0 4,3 1,1 

Відсутня самоідентифікація із 

майбутньою професією 
2,2 0 1,1 0 

* – рівень статистичної значущості (р < 0,05)  

Як можна побачити з табл. 3.5, в обох групах – і експериментальній, і 

контрольній – не виявлено досліджуваних, які не мають самоідентифікації з 

майбутньою професією психолога. В ЕГ таких досліджуваних було 2,2%, а в КГ 

1,1%. В ЕГ також зникли досліджувані з низькою професійною 

самоідентифікацією (було 5,4%). У КГ таких досліджуваних також стало менше 

– 1,1% замість 4,3%. В обох групах також зменшилась кількість досліджуваних 

із середнім рівнем професійної самоідентифікації: в ЕГ їх стало 49,5% проти 

початкових 61,3% і в КГ – 55,6% проти початкових 60,2%. Значні зміни 

відзначаються в експериментальній групі за високим рівнем професійної 

самоідентифікації: кількість таких досліджуваних зросла з 31,1% до 50,5%. В 
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КГ кількість таких досліджуваних також зросла, але не настільки суттєво: з 

34,4% до 43,0%. 

Зміни за рівнем професійної самоідентифікації відбулися у 38,8% 

досліджуваних в ЕГ. У КГ зміни відбулися у 17,2%. Такі зміни в ЕГ 

знаходяться у зоні значимості. 

Таким чином, участь в арт-терапевтичній програмі сприяє підвищенню 

рівня професійної самоідентифікації у майбутніх психологів. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою «Якорі 

кар’єри» (Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурова). 

У досліджуваних групах відбулися зміни за рівнем популярності вибору 

тої чи іншої кар’єрної орієнтації. Отримані дані для унаочнення представлені у 

табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою  

«Якорі кар’єри» (популярність вибору серед досліджуваних, %) 

Кар’єрна орієнтація 
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Професійна компетентність 21,5 37,6* 15,1 21,5 

Менеджмент 15,1 10,8 21,5 20,4 

Автономія 32,3 21,5 25,8 21,5 

Стабільність роботи 27,9 18,3 32,3 33,3 

Стабільність місця проживання 11,8 7,5 9,7 5,4 

Служіння 40,9 48,4 35,5 44,1 

Виклик 15,1 8,6 21,5 26,9 

Інтеграція стилів життя 44,1 66,7* 39,8 48,4 

Підприємництво 19,4 19,4 25,8 34,4 
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* – рівень статистичної значущості (р < 0,05)  

 

Як видно з табл. 3.6, суттєвих змін за типом кар’єрних орієнтацій в 

експериментальній групі майже не відбулося, окрім типів «професійна 

компетентність» (37,6% проти початкових 21,5%) та «інтеграція стилів життя» 

(66,7% проти початкових 44,1%). За іншими типами кар’єрних орієнтацій в ЕГ 

маємо наступні зміни: «менеджмент» – зменшення з 15,1% до 10,8%; 

«автономія» – теж зменшення з 32,3% до 21,5%; «стабільність роботи» і 

«стабільність місця проживання» – зменшення з 27,9% до 18,3% і з 11,8% до 

7,5% відповідно. Відзначилось зменшення популярності вибору стратегії 

«виклик» – з 15,1% до 8,6%. Дещо зросла популярність вибору «служіння» – з 

40,9% до 48,4%. Популярність стратегії «підприємництво» залишилась 

незмінною – 19,4%. 

У контрольній групі також відбулися зміни. Зменшилась кількість 

досліджуваних, які обирають кар’єрну орієнтацію «менеджмент», з 21,5% до 

20,4%; «автономію» – з 25,8% до 21,5%; «стабільність місця проживання» – з 

9,7% до 5,4%. Зросла кількість досліджуваних, які обирають такі кар’єрні 

орієнтації: «професійна компетентність» – 21,5% з 15,1%; «служіння» – з 35,5% 

до 44,1%; «інтеграція стилів життя» – з 39,8% до 48,4%. Зазначені тенденції 

подібні до змін в ЕГ. Однак порівняно з ЕГ в КГ виявлено такі зміни: незначно 

зросла популярність стратегії «стабільність роботи» – з 32,3% до 33,3%; 

«виклик» – з 21,5% до 26,9% і «підприємництво» – з 25,8% до 34,4%. 

В цілому зміни за кар’єрними орієнтаціями відбулись у 81,7% 

досліджуваних в ЕГ і в 48,3% в КГ. Такі зміни в ЕГ є статистично значущими. 

Таким чином, запропонована фасилітативна арт-корекційна програма може 

сприяти зміні кар’єрних орієнтацій у напрямку до здобуття професійних 

компетенцій. 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою вивчення 

ціннісних орієнтацій ( М. Рокича).  
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Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою вивчення 

ціннісних орієнтацій М. Рокича до і після формувального експерименту в 

експериментальній та контрольній групах, показав незначні зміни ціннісних 

орієнтацій в обох цих групах. 

Для унаочнення дослідні дані представлені у табл. 3.6 (термінальні 

цінності) та 3.7 (інструментальні цінності). 

Таблиця 3.7  

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою вивчення 

ціннісних орієнтацій М. Рокича (термінальні цінності) 

Термінальні цінності 
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Розваги (приємне, необтяжливе 

проведення часу, відсутність 

обов’язків) 

13,8 11,1 15,0 14,7 

Щастя інших (добробут, розвиток і 

вдосконалення інших людей, всього 

народу, людства в цілому) 

14,4 14,5 13,2 13,3 

Суспільне покликання (пошана 

оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі) 

13,5 13,7 12,7 12,5 

Краса природи і мистецтва 

(переживання прекрасного в природі і 

в мистецтві) 

14,3 15,2 10,1 10,0 

Цікава робота 10,8 15,7 11,8 12,3 

Творчість (можливість творчої 

діяльності) 
12,1 16,1 10,3 10,4 

Продуктивне життя (максимально 

повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей) 

9,6 10,8 10,4 10,8 

Свобода (самостійність, незалежність 

в думках і вчинках) 
11,3 11,2 7,9 8,1 

Пізнання (можливість розширення 

своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток) 

8,1 9,2 9,9 9,4 

Матеріально забезпечене життя 7,5 7,2 9,9 10,5 
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(відсутність матеріальних утруднень) 

Наявність добрих і вірних друзів 9,0 8,7 8,2 7,6 

Розвиток (робота над собою, постійне 

фізичне і духовне вдосконалення) 
9,3 10,7 7,7 7,8 

Життєва мудрість (зрілість думок і 

здоровий глузд, що досягається 

життєвим досвідом) 

8,1 8,0 7,1 5,8 

Щасливе сімейне життя 7,0 7,0 7,4 7,8 

Активне діяльне життя (повнота і 

емоційна насиченість життя) 
6,9 7,3 7,3 7,0 

Упевненість в собі (внутрішня 

гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів) 

7,2 10,5 6,0 5,5 

Любов (духовна і фізична близькість з 

коханою людиною) 
5,5 5,3 6,3 6,9 

Здоров’я (фізичне і психічне) 4,8 4,9 4,6 4,8 

 

Як видно з табл. 3.7, і в ЕГ, і в КГ відбулись незначні зміни за всіма 

цінностями, однак ці зміни не є статистично значущими за χ2 – критерієм 

Пірсона. За кутовим перетворенням Фішера (φ*) зміни також не є статистично 

значущими.  

Таблиця 3.8 

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за методикою вивчення 

ціннісних орієнтацій (М. Рокича) (інструментальні цінності) 

Інструментальні цінності 
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Непримиренність до недоліків в собі 

і інших   
15,5 13,2 13,9 15,8 

Високі запити (високі вимоги до 

життя і високі домагання) 
11,5 10,5 11,3 11,3 

Ефективність у справах 

(працьовитість, продуктивність в 

роботі)   

11,1 10,8 11,5 11,3 

Старанність (дисциплінованість) 10,5 10,2 11,3 11,1 

акуратність (охайність), уміння 9,8 10,2 10,8 11,6 
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тримати в порядку речі, порядок в 

справах 

Чуйність (дбайливість) 10,6 12,6 9,2 10,3 

Вихованість (добрі манери)  9,1 9,0 9,9 11,2 

Незалежність (здатність діяти 

самостійно, рішуче) 
9,9 12,9 8,9 9,3 

Раціоналізм (уміння розсудливо і 

логічно мислити, ухвалювати 

обдумані, раціональні рішення)  

9,7 8,7 8,9 9,5 

Сміливість у відстоюваннях своєї 

думки, поглядів  
8,9 8,9 9,5 10,3 

Освіченість (широта знань, висока 

загальна культура)   
9,2 12,8 8,6 10,3 

Самоконтроль (стриманість, 

самодисципліна)  
8,5 10,6 8,9 9,5 

Тверда воля (уміння настояти на 

своєму, не відступати перед 

труднощами) 

9,2 9,3 7,8 7,9 

Терпимість (до поглядів і думок 

інших, уміння прощати іншим їхні 

помилки)  

8,3 10,7 8,5 9,6 

Широта поглядів (уміння зрозуміти 

чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички) 

8,2 8,5 7,8 7,9 

Відповідальність (почуття обов’язку, 

уміння тримати своє слово) 
7,9 8,3 7,7 8,3 

Чесність (правдивість, щирість) 8,3 9,7 5,9 6,4 

Життєрадісність (почуття гумору) 6,4 7,4 5,4 6,0 

 

Як видно з табл. 3.8, і в ЕГ, і в КГ відбулись незначні зміни за всіма 

цінностями, однак ці зміни не є статистично значущими за χ2 – критерієм 

Пірсона. За кутовим перетворенням Фішера (φ*) зміни також не є статистично 

значущими.  

Така відсутність статистично значущих змін за системою цінностей 

досліджуваних може бути пов’язана з тим, що наш фасиілатативний арт-

терапевтичний тренінг не включав у коло своїх задача зміну цінностей людини.  

Порівняльний аналіз результатів, отриманих за арт-методикою 

«Колаж». 
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В експериментальній групі відбулися зміни за рівнем ототожнення себе з 

професією. Отримані дані для унаочнення представлені у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Результати роботи над колажем на тему «Я-психолог» 

Ототожнення себе із професією 
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Повністю вписується в образ професії 94,6 100 96,8 95,7 

Немає чіткого уявлення майбутньої 

професії 
5,4 – 3,2 4,3 

 

Як видно з табл. 3.9, після формувального експерименту в ЕГ всі 

досліджувані ототожнюють себе із професією психолога. В КГ відзначилось 

незначне зменшення кількості досліджуваних, що мають чітке визначення 

майбутньої професії – з 96,8% до 95,7%. Відповідно, кількість досліджуваних, 

які не мають чіткого визначення майбутньої професії, зросла до 4,3%. 

Узагальнюючи подані вище дані, відзначимо зміни за кожним із 

визначених у нашому дослідженні показників особистісного розвитку. 

Провідні мотиви отримання психологічної освіти. До участі у 

формувальному експерименті у більшості досліджуваних у якості провідного 

мотиву отримання професії психолога переважало бажання розібратися у собі. 

Після участі в арт-корекційному тренінгу збільшився мотив пізнавального 

інтересу до самої психології, а також мотив стати професіоналом у сфері 

психології. 

Ціннісні і кар’єрні орієнтації особистості. До участі у формувальному 

експерименті у досліджуваних переважали особистісно орієнтовані інтереси та 

матеріальні цінності, зокрема були важливими стабільність, власний добробут, 

потреби безпеки, захисту, можливість передбачити (спрогнозувати) результати 

своєї роботи, упевненість у собі тощо. Ці цінності переважали над цінностями 
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соціальної та альтруїстичної спрямованості. Крім того, у наших досліджуваних 

яскраво домінувала така інструментальна цінність (за Рокичем), як 

непримиренність до недоліків у собі і інших. Після участі в арт-корекційному 

тренінгу ціннісні переваги дещо змінились. Зокрема зросло значення таких 

цінностей, як щастя інших, творчість, продуктивне життя, пізнання, чуйність, 

самоконтроль, освіченість, терпимість. Дещо зменшилось домінування вказаної 

цінності «непримиренність до недоліків у собі і інших».  

Самооцінка особистості у її професійній діяльності. Відбулася значна 

корекція самооцінки. До участі в експерименті у деяких досліджуваних була 

визначена самооцінка нижче середньої та низька. Після експерименту 

самооцінка стала більш адекватною і позитивною, покращилось самоставлення, 

рівень домагань щодо себе став більш адекватним.  

Самосприйняття себе як майбутнього психолога. Цей показник змінився 

найбільше. Воно стало більш позитивним, зріс рівень самоприйняття і 

саморозуміння. Досліджувані краще змогли визначити себе як психологів: 

якими вони є потенційними фахівцями, які мають сильні та слабкі сторони, у 

чому їх переваги та можливості як майбутніх спеціалістів. У цілому учасники 

арт-корекційного тренінгу стали глибше і краще розуміти себе як особистостей 

і професіоналів. Зросла самоідентифікація з майбутньою професійною 

діяльністю психолога. 

Уявлення про майбутню професійну діяльність. Відбулась корекція 

образу майбутньої професійної діяльності: він став більш оформлений і 

реалістичний. До експерименту у багатьох досліджуваних образ майбутньої 

професії був ідеалізований, нечіткий або взагалі не сформований. Досліджувані 

виявили та усвідомили специфіку своєї майбутньої спеціальності, ступінь своєї 

відповідності професійним еталонам, визначили для себе, «яким я є 

психологом».  

Крім того, у багатьох учасників експерименту відзначився розвиток 

позитивного сприйняття і прийняття себе та інших, підвищився рівень 

прийняття та терпимості до проблем та недоліків інших людей. Наші 



 161 

досліджувані покращили свою здатність до самопізнання і самоконтролю. В 

цілому підвищився рівень психологічної грамотності. 

Таким чином, у досліджуваних, які взяли участь у формувальному 

експерименті, покращились показники особистісного розвитку, зросла 

психологічна готовність до виконання майбутніх професійних обов’язків [53]. 

Формувальний експеримент показав, що застосування арт-засобів для 

екопсихологічної фасилітації особистісного розвитку майбутніх психологів є 

ефективним. Зокрема значний вплив такий захід здійснює на образ майбутньої 

професії. 

Образ професії є ядром, у якому стикаються професійний, особистісний 

та соціальний аспекти професійного самовизначення. Динаміка становлення 

образу професії, таким чином, є одним з факторів успішної реалізації себе в 

професії, побудові кар’єри, задоволеності працею. Тому визнано, що 

стихійному в багатьох своїх частинах процесу розвитку та формування фахівця 

має протиставлятися цілеспрямований, узгоджений супровід. Психологічний 

супровід як цілісний процес вивчення, формування, розвитку та корекції 

професійного становлення особистості має свою специфіку на різних етапах 

становлення професіонала. Однак період навчання на всіх ступенях 

професійної освіти є найбільш сенситивним до спрямованого формування і 

корекції професійної самосвідомості та професійної ідентичності. 

Перспективним у цьому  напрямку є використання арт-корекційного підходу. 

За відгуками учасників, програма розвитку особистості арт-засобами  

допомогла одержати нові знання про особливості соціальної взаємодії, 

підвищити рівень комунікативних знань, крім того, визначити для себе, «яким я 

є психологом». Завдяки проведеному експерименту нами було виявлено 

особливості усвідомлення досліджуваними специфіки своєї майбутньої 

спеціальності, ступінь своєї відповідності професійним еталонам, а також 

можливі зміни у напрямі особистісного та професійного самосприйняття.  

 



Висновки до розділу 3 

 

Формувальна частина дослідження дозволила встановити  такі умови для 

психологічної екофасилітації особистісного розвитку майбутніх психологів в 

умовах післядипломної освіти:  

1) організаційно-психологічні (проведення попередньої співбесіди з 

потенційними учасниками тренінгу; розробка добре структурованої тренінгової 

програми з чітко визначеними елементами; ознайомлення учасників тренінгу з 

метою та завданнями занять на самому початку тренінгового курсу; 

забезпечення комфортних умов для проведення занять з арт-корекційного  

тренінгу; створення у групі атмосфери співпраці, довіри і прийняття; 

організація ефективної взаємодії учасників тренінгу; врахування психологічних 

особливостей осіб зрілого віку);  

2) психолого-педагогічні (виокремлення фасилітації особистісно-

професійного розвитку в окремий напрям професійної підготовки психологів; 

поглиблення психологічних знань студентів у галузі застосування арт-засобів; 

поєднання теоретичного і практичного компонентів навчального курсу з арт-

засобів в єдиний навчально-розвивальний тренінговий курс; застосування 

інтерактивних методів навчання); 

3) особистісно-психологічні (усвідомлення учасниками взаємозалежності 

між професійним та особистісним розвитком та їх існування у системній 

цілісності особистісного розвитку; поглиблення усвідомлення себе як 

особистості і професіонала; корекція образу майбутньої професійної діяльності; 

розвиток позитивного сприйняття і прийняття себе та інших; оволодіння 

прийомами рефлексії; формування навичок самопізнання та підвищення рівня 

психологічної грамотності тощо).  

Розроблена арт-корекційна програма особливостей розвитку майбутніх 

психологів в умовах післядипломної освіти включала в себе кілька етапів 

(ознайомчо-вступний, навчально-розвивальний, заключно-підсумковий) та 

здійснювалась з урахуванням загальноприйнятих правил групової роботи. У 
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програмі були використані такі методи впливу, як інформаційні (міні-лекція), 

активізаційні (семінари-дискусії, мозкова атака, фасилітація, розминка), арт-

засоби (колаж, складання історії, малювання та ін.).  

Порівняльний аналіз даних, отриманих в експериментальній та 

контрольній групах до і після формувального експерименту, виявив 

статистично значущі позитивні зміни в експериментальній групі порівняно із 

контрольною.  

Зокрема, зросла самооцінка учасників програми, стало більш позитивним 

самоставлення, самосприйняття і самоприйняття себе як майбутнього 

психолога та уявлення про майбутню професійну діяльність стали більш 

цілісними, адекватними, реалістичними; відбулись зміни у мотивації отримання 

психологічної освіти з переважанням в бік гуманістичних ціннісних і кар’єрних 

орієнтацій. В цілому зріс рівень професійної самоідентифікації, змінилося 

ставлення до майбутньої професійної діяльності (стало більш реалістичним і 

цілісним). Перевірка отриманих даних за статистичними критеріями χ2 – 

критерієм Пірсона і кутовим перетворення Фішера (φ*) показала статистичну 

значущість результатів в експериментальній групі після формувального 

експерименту. 

Дослідження довело, що впровадження спеціальної арт-корекційної 

програми, спрямованої на екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку 

майбутнього психолога, є ефективною і сприяє особистісному зростанню осіб, 

які здобувають післядипломну освіту з психології. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретико-емпіричне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, що дозволило зробити 

такі висновки.  

1. На підставі теоретико-методологічного аналізу основних підходів 

(акмеологічного, діяльнісного, онтогенетичного, життєтворчого) розкрито зміст 

особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти 

та можливості застосування арт-засобів у цьому процесі. Зокрема уточнено, що 

особистісний розвиток майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти 

є складним цілісним системно організованим процесом перехідних змін, який 

ґрунтується на прагненні людини до особистісного і професійного 

вдосконалення в новій для неї професійній сфері та реалізації творчого 

потенціалу.  

Виокремлено змістові характеристики особистісного розвитку 

майбутнього психолога: цілісність та інтегративність; новотворчість та 

індивідуальна своєрідність формування професійної самосвідомості; 

цілеспрямованість і перспективність у орієнтаціях на подальший розвиток та 

самовдосконалення; спрямованість на постійне зростання індивіда як суб’єкта 

професійної діяльності та життєтворчості. У структурі особистісного розвитку 

майбутніх психологів визначено особистісну та професійну складові, які є 

взаємопов’язаними. 

2. Обґрунтовано чинники особистісного розвитку майбутніх 

психологів в умовах післядипломної освіти: зовнішні соціально-економічні 

(престиж професії; рівень заробітної плати; стабільність роботи; соціальна 

захищеність і наявність соціальних гарантій; система стимулювання 

саморозвитку; потреба держави або конкретного регіону у певних фахівцях) та 

соціально-психологічні (уявлення про професію; стереотипи та міфи щодо 

професії, сімейні професійні традиції, очікування, сценарії) умови, які 
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опосередковано впливають на особистісний розвиток майбутнього психолога в 

системі післядипломної освіти.  

Охарактеризовано арт-засоби як один з чинників досліджуваного 

процесу, а саме як ефективну психологічну практику, що сприяє глибинному 

самопізнанню, саморозумінню та розвитку особистості; інтенсифікує процеси 

навчання та оволодіння професійно важливими компетенціями у сфері 

практичної психології; сприяє розвиткові професійно значущих рис, коригує 

самооцінку, самосприйняття, мотивацію, уявлення про професійну діяльність.  

3. Розроблено структурно-функціональну модель особистісного розвитку 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти, яка дозволяє 

комплексно охопити його зміст, функції і арт-засоби. Модель містить три стадії 

процесу особистісного розвитку майбутнього психолога: входження у нову 

професію; освоєння професії; результативно-оцінна. Реалізація на кожній із цих 

стадій відповідних функцій арт-засобів (діагностичної, розвивальної та 

корекційної) забезпечує можливість представити процес освітньої підготовки 

майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти у сукупності дотримання 

принципів цілеспрямованості, послідовності та комплексності навчання; 

підтвердити доцільність вибору арт-засобів відповідно до логіки професійної 

підготовки студентів в умовах післядипломної освіти. 

4. У результаті аналізу отриманих емпіричних даних З’ясовано, що 

мотиваційний аспект  особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти виражається в інтересі до предмету психології, у 

прагненні до самопізнання, самовизначення і саморозуміння, стати 

професіоналом у сфері практичної психології, високому рівні розвитку 

інтелектуального потенціалу, прагненні до домінування, незалежності у 

судженнях і поведінці, реалістичності поглядів, у певній практичності, 

тенденції до обережності, дистанційованості у стосунках з людьми, 

орієнтованості на себе та світ власних переживань і емоцій, розсудливості, 

адекватності поведінки, впевненості, самодостатності. В емоційно-ціннісному 

ставленні до себе як майбутнього професіонала в сфері психології виявлено 
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адекватність самооцінки більшості опитаних, з чим пов’язані реалістичність та 

критичність  ставлення до себе. Зі сталістю і позитивністю «Я-концепції» 

пов’язана внутрішня спрямованість їх особистості, самоповага, адекватне 

самосприймання. У преважної більшості опитаних встановлений високий 

рівень розвитку професійної самосвідомості, зокрема, професійної 

самоідентифікації. У виборі професійного шляху виявлено орієнтації на такі 

цінності, як інтеграція, збалансованість різних сторін образу життя та  допомога 

людям.  

Виявлено внутрішньособистісні детермінанти, з якими пов'язаний вибір 

психології як майбутньої професії. Зокрема, кар’єрні орієнтації «служіння» та 

«інтеграція стилів життя» прямо пов’язані з наявністю в структурі особистості 

таких конституційних рис, як вміння спілкуватись, емоційна стійкість, 

сміливість; з орієнтаціями на цінності життєвої мудрості, цікавої роботи, 

свободи, сміливості у відстоюванні своєї думки. У здійснення вибору професії 

психолога на основі кар’єрних орієнтацій «менеджмент», «виклик», 

«автономія» та «підприємництво», роблять внесок такі конституційні риси 

особистості, як вміння спілкуватись, емоційна стійкість, високий самоконтроль, 

чесність. Кар’єрна стратегія «професійна компетентність» обирається 

найчастіше тими, хто орієнтується на цінності щастя інших, продуктивного 

життя та незалежності. Вибір стратегії «стабільність роботи» притаманний 

досліджуваним, які характеризуються неадекватністю самооцінки, відсутністю 

прагнення матеріально забезпеченого життя, відсутністю креативного підходу 

до життя. 

Емпірично конкретизовано модель внутрішніх чинників, які 

конституюють процес особистісного розвитку майбутніх психологів в умовах 

післядипломної освіти: соціальний інтелект, емоційно-ціннісний аспект 

особистісного розвитку та професійна результативність та ефективність 

особистісного розвитку майбутніх психологів.  

Інтеграція означених показників особистісного розвитку та міра їх 

сформованості, а також особливості самоідентифікації суб’єкта із майбутньою 
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професією дозволили виявити три рівні особистісного розвитку: 1)  з найбільш 

сприятливими показниками особистісного розвитку; 2) зі сприятливими в 

цілому показниками особистісного розвитку з необхідністю корекції 

сприйняття себе як майбутнього психолога та уявлень про майбутню 

професійну діяльність; 3) із найменш сприятливими показниками особистісного 

розвитку. 

5. Розроблено та впроваджено програму арт-корекційного впливу, 

спрямовану на екопсихологічну фасилітацію особистісного розвитку 

майбутнього психолога, за результатами апробації якої доведено, що основною 

умовою особистісного розвитку майбутніх психологів є реалізація принципу 

єдності професійної та особистісної складових у процесі професійної 

переорієнтації від діагностичного (входження в професію) через навчально-

розвивальний (її освоєння) до корекційного (підведення підсумків та оцінки 

результатів) її етапів. Установлено, що розроблена і впроваджена арт-

корекційна програма є ефективним інструментом професійної освіти в умовах 

післядипломного навчання. Зокрема, виявлено позитивні зміни у самооцінці, 

самоставленні та сприйнятті себе в якості майбутнього психолога; у 

реалістичності та цілісності уявлень про майбутню професійну діяльність; 

гуманістичності ціннісних і кар’єрних орієнтацій. Перевірка отриманих даних 

за статистичними критеріями показала значущість змін в експериментальній 

групі після формувального експерименту. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються у з’ясуванні впливу арт-

засобів на особистісний розвиток майбутніх психологів, що здобувають першу 

вищу освіту; визначенні гендерних особливостей особистісного розвитку 

майбутніх психологів; розробці моделей просвіти викладачів вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку майбутніх психологів. 
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Додаток А 

 

Психобіографічна анкета 

Інструкція. Ознайомтеся з поданим планом і на його основі напишіть 

автобіографію. Необов’язково дотримуватись літературного стилю та 

орфографії. Рефлексуйте! 

Запишіть, будь ласка, Ваші дані: 

1) прізвище, ім’я, по-батькові; 

2) місце та рік народження; 

3) освіта; 

4) посада. 

Примітка. Якщо Ви не готові до саморозкриття, сором’язливі, напишіть 

біографію добре знайомої людини або придумайте собі біографію. 

План 

1. Історія сім’ї: 

1.1. Батьки: національність, освіта, соціальний стан, професія, стан 

здоров’я. 

1.2. Психологічний клімат в сім’ї: стосунки батьків один з одним 

(люблячі, ніжні, турботливі тощо); ставлення батьків до Вас (любляче, 

турботливе, байдуже, прискіпливе тощо); дисципліна в сім’ї (реакція на 

покарання); загальна атмосфера в сім’ї (оптимістичність, напруженість, 

ворожість, доброзичливість); хобі батьків (захоплення); професійна 

спрямованість сім’ї; на кого із батьків Ви більше схожі. 

1.3. Брати і сестри: їх вік і ставлення до Вас; взаєморозуміння; конфлікти 

(їх частота); інтереси і захоплення братів і сестер, їх професійний напрям. 

1.4. Більш широке сімейне коло: бабусі, дідусі, родичі, які проживають з 

ними в одній сім’ї; професіональні династії. 

2. Соціально-економічні умови життя: 

2.1. Економічна характеристика сім’ї: рівень зарплатні та інші доходи; 

наявність престижних речей (машина, дача тощо); заняття підприємницькою 

діяльністю (бізнес). 
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2.2. Характеристика місця проживання: місто, село, природні та 

кліматичні умови, національне оточення. 

3. Історія дитинства: 

3.1. Дата і місце народження; перше переживання, яке запам’яталося, коли 

почали ходити і говорити; Ваші спогади про професійну діяльність батьків. 

3.2. Перенесені хвороби, чи вплинули вони на вибір професії. 

3.3. Дитячі мрії про майбутнє; улюблені казки, герої, письменники. 

4. Професійне становлення: 

4.1. Ваші професійні наміри у дошкільному віці, в молодшому шкільному 

віці, підлітковому і юності. 

4.2. Вибір і реалізація професійних намірів: вибір професійного 

навчального закладу, очікування і розчарування. 

4.3. Професійні експектації (очікування). 

4.4. Обмеження у виборі професії, обумовлені станом здоров’я, здібностями. 

4.5. Вплив служби у Збройних Силах на професійні наміри. 

4.6. Початок професійної діяльності: очікування і розчарування.  

4.7. Кризи професійного становлення: труднощі адаптації у колективі; 

скільки раз, коли міняли професію, за якими спеціальностями працювали. 

4.8. Підвищення кваліфікації і професійної кар’єри. 

5. Особливості професійного становлення, обумовлені статтю: 

5.1. Вплив шлюбу на професійну долю. 

5.2. Наявність дітей, їх вплив на професійну біографію. 

5.3. Чи бажаєте Ви, щоб діти продовжили Вашу професійну долю? 

6. Майбутнє. 

6.1. Ваші плани на найближчі 2–3 роки. 

6.2. Чи є більш перспективні плани? 

6.3. Якщо Вам довелося б прожити життя спочатку, які моменти свого 

життя Ви змінили б (дитинство, професію, особисті відносини тощо)? 

6.4. Ким Ви хотіли б стати в теперішніх економічних умовах? 
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Додаток Б 

 

Личностный тест Р. Кэттелла (16PF) 

Инструкция: «Ниже содержатся вопросы, цель которых – выяснить Ваши взгляды и 

интересы. «Правильных» и «неправильных» ответов нет, так как каждый имеет право на свое 

мнение. Отвечайте точно и правдиво.  

Отвечая на каждый вопрос, Вы можете выбрать один из трех вариантов ответа: «1», 

«2» или «3». Отвечая, помните о следующих правилах:  

Вопросы слишком коротки, чтобы в них содержались все необходимые подробности. 

Представляйте типичные ситуации, не задумывайтесь над деталями. Не тратьте время на 

раздумья, давайте первый естественный ответ, который приходит в голову, старайтесь 

отвечать на несколько вопросов в минуту, тогда Вы закончите всю работу примерно за 

35 мин.  

Старайтесь избегать промежуточных неопределенных ответов, кроме тех случаев, 

когда ответить определенно действительно невозможно (не более одного «неопределенного» 

ответа на 5–6 вопросов).  

Возможно, некоторые вопросы Вам будет трудно отнести к себе; постарайтесь дать 

наиболее подходящий предположительный ответ.  

Помните, что «плохих» и «хороших» ответов быть не может. Не старайтесь своими 

ответами произвести благоприятное впечатление. Свободно выражайте свое собственное 

мнение».  

1. Я хорошо понял инструкцию, которую только что прочел: 1 – да, верно, 2 – не 

уверен, 3 – неверно.  

2. Я готов отвечать на каждый вопрос так искренне, как только можно: 1 – да, верно, 

2 – не уверен, 3 – неверно.  

3. Я предпочел бы иметь дачу: 1 – в оживленном дачном поселке, 2 – предпочел бы 

нечто среднее, 3 – уединенно в лесу.  

4. Я могу найти в себе достаточно сил, чтобы справиться с жизненными трудностями: 

1 – всегда, 2 – часто, 3 – редко.  

5. При виде диких животных мне становится несколько не по себе: 1 – да, верно, 2 – не 

уверен, 3 – неверно.  

6. Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов: 1 – обычно, 2 – иногда, 3 – нет.  

7. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других людей: 1 – да, верно, 

2 – не уверен, 3 – неверно.  

8. Я люблю планировать свои дела надолго вперед и действовать в соответствии с 

принятым планом: 1 – да, 2 – трудно ответить, 3 – нет.  

9. Если бы я увидел двух дерущихся соседских детей: 1 – я бы предоставил им самим 

выяснять свои отношения, 2 – не знаю, что предпринял бы, 3- я постарался бы разобраться в 

их ссоре.  

10. На собраниях и в компаниях: 1 – я легко выходу вперед, 2 – верно нечто среднее, 

3 – я предпочитаю держаться в стороне.  

11. По-моему, интереснее быть: 1 – инженером-конструктором, 2 – не знаю, что 

предпочесть, 3 – драматургом. 

12. Мне легко подчиняться приказам, даже если они мне кажутся не вполне 

разумными: 1 – да, я понимаю, что без этого не будет порядка, 2 – нечто среднее, 3 – нет, мне 

трудно, даже когда знаю, что надо.  

13. Обычно я спокойно переношу самодовольных людей, даже когда они хвастаются 

или другим способом показывают, что они высокого мнения о себе: 1 – да, 2 – нечто среднее, 

3 – нет.  

14. Разглядывая облака на небе: 1 – я думаю о погоде, 2 – не знаю, что ответить, 3 – я 

вижу в них разные образы.  
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15. Я считаю, что самую скучную повседневную работу нужно доводить до конца, 

даже если кажется, что в этом нет неo6ходимости: 1 – согласен, 2 – не уверен, 3 – не 

согласен.  

16. Я предпочел бы взяться за работу: 1 – на которой можно заработать много, даже с 

риском неудачи (потери в деньгах), 2 – не знаю, 3 – с твердым, средним по размеру окладом.  

17. Человек, способный не показывать свои чувства окружающим, кажется мне: 1 – 

изворотливым, 2– трудно сказать, 3 – воспитанным.  

18. Изредка я испытываю чувство внезапного страха или неопределенного 

беспокойства, сам не знаю отчего: 1– да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

19. Когда меня несправедливо критикуют за то, в чем я не виноват: 1 – никакого 

чувства вины у меня не возникает, 2 – верно нечто среднее, 3 – я все же чувствую себя 

немного виноватым.  

20. На работе у меня бывает больше затруднений с людьми, которые: 1 – отказываются 

применять современные методы работы, 2 – не знаю, что выбрать, 3 – пытаются что-то 

изменить в работе, которая и так идет нормально.  

21. Принимая решения, я руководствуюсь больше: 1 – сердцем, 2 – нечто среднее, 3 – 

рассудком.  

22. Люди были бы счастливее, если бы они больше времени проводили в обществе 

своих друзей: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

23. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу: 1 – да, 2 – затрудняюсь 

ответить, 3 – нет. 

24. Разговаривая, я склонен: 1 – высказывать свои мысли сразу, как только они 

приходят в голову, 2 – верно нечто среднее, 3 – прежде хорошенько собраться с мыслями.  

25. Даже если я чем-то сильно взбешен, я успокаиваюсь довольно быстро: 1– да, 2 – 

нечто среднее, 3 – нет.  

26. При одинаковом рабочем дне и зарплате я предпочел бы работать: 1 – столяром или 

поваром, 2 – не знаю, что выбрать, 3 – официантом в хорошем ресторане.  

27. У меня было: 1 – очень мало выборных должностей, 2 – несколько, 3 – много 

выборных должностей.  

28. «Лопата» так относится к «копать», как «нож» к: 1 – острый, 2 – резать, 3 – точить.  

29. Иногда какая-нибудь навязчивая мысль не дает мне заснуть: 1 – да, верно, 2 – не 

уверен, 3 – неверно.  

30. В своей жизни я, как правило, достигаю тех целей, которые ставлю перед собой: 1 – 

да, верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

31. Устаревший закон должен быть изменен: 1 – только после основательного 

обсуждения, 2 – верно нечто среднее, 3 – немедленно.  

32. Мне становится не по себе, когда дело требует от меня быстрых действий, которые 

как-то влияют на других людей: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

33. Большинство знакомых считают меня веселым собеседником: 1 – да, верно, 2 – не 

уверен, 3 – неверно.  

34. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей: 1 – это меня не волнует, 2 – верно 

нечто среднее, 3 – они вызывают у меня неприязнь и отвращение.  

35. Я слегка теряюсь, неожиданно оказавшись в центре внимания: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

36. Я всегда рад присоединиться к большой компании, например, встретиться вечером 

с друзьями, пойти на танцы, принять участие в интересном общественном мероприятии: 1 – 

да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

37. В школе я предпочитал: 1 – уроки музыки (пения), 2 – затрудняюсь сказать, 3 – 

занятия в мастерских, ручной труд.  

38. Если меня назначают ответственным за что-либо, я настаиваю, чтобы мои 

распоряжения строго выполнялись, а иначе я отказываюсь от поручения: 1 – да, 2 – иногда, 

3 – нет.  
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39. По некоторым вопросам я занимаю непреклонную позицию: 1 – всегда, 2 – иногда, 

3 – только когда уверен, что другим мое мнение покажется ценным.  

40. Мне интересны люди, которые во многом со мной не согласны, с которыми можно 

завязать спор: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

41. Если в новой компании кто-то много и громко смеется, это говорит о том, что он: 

1 – человек жизнерадостный, 2 – трудно сказать, 3 – не умеет себя сдерживать.  

42. Я предпочел бы общаться с людьми вежливыми и деликатными, чем грубыми и 

прямолинейными: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

43. Когда меня критикуют на людях, это меня крайне угнетает: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

44. Если меня вызывает к себе начальник, то я: 1 – использую этот случай, чтобы 

попросить о том, что мне нужно, 2 – верно нечто среднее, 3 – беспокоюсь, что сделал что-то 

не так.  

45. Я испытываю смущение, если мое мнение о прочитанной книге, просмотренном 

фильме разошлось с общепринятым: 1 – да, 2 – трудно сказать, 3 – нет.  

46. Прежде чем высказать свое мнение: 1 – я стремлюсь узнать мнение других, 2 – 

трудно сказать, 3 – я не ищу выгодного момента.  

47. Когда я учился в 7–10 классах, я участвовал в спортивной жизни школы: 1 – 

довольно часто, 2 – от случая к случаю, 3 – редко.  

48. Я поддерживаю дома хороший порядок и почти всегда знаю, что где лежит: 1 – да, 

2 – нечто среднее, 3 – нет.  

49. Когда я думаю о том, что произойдет в течение дня, я нередко испытываю 

беспокойство: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

50. Иногда я сомневаюсь, действительно ли люди, с которыми я беседую, 

интересуются тем, что я говорю: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

51. Если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы быть: 1 – лесничим, 2 – трудно 

выбрать, 3 – учителем старших классов.  

52. Ко дню рождения, к праздникам: 1 – я люблю делать подарки, 2 – затрудняюсь 

ответить, 3 – считаю, что покупка подарков – несколько неприятная обязанность.  

53. «Усталый» так относится к «работа», как «гордый» к: 1 – улыбка, 2 – успех, 3 – 

счастливый.  

54. Какое из трех данных слов не подходит к двум остальным: 1 – свеча, 2 – луна, 3 – 

лампа.  

55. Мои друзья: 1 – меня не подводили, 2 – изредка, 3 – подводили довольно часто.  

56. Я делаю людям резкие критические замечания, если мне кажется, что они этого 

заслуживают: 1 – обычно, 2 – иногда, 3 – никогда.  

57. Когда я расстроен, я всячески стараюсь скрыть свои чувства от других: 1 – да, 2 – 

нечто среднее, 3 – нет.  

58. Мне хотелось бы ходить в кино или места развлечений: 1 – чаще одного раза в 

неделю (чаще, чем большинство), 2 – раз в неделю (как большинство), 3 – реже одного раза в 

неделю (реже, чем большинство).  

59. Я считаю, что личная свобода в поведении важнее хороших манер и соблюдения 

правил этикета: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

60. В присутствии людей более значительных, чем я (людей старше меня, с большим 

опытом или с более высоким положением), я склонен держаться скромно: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

61. Мне трудно рассказать что-либо большой группе людей или выступать перед 

большой аудиторией: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

62. Я хорошо ориентируюсь в незнакомой местности, могу сказать, где север, юг, 

восток или запад: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

63. Если кто-то разозлился на меня: 1 – я бы постарался его успокоить, 2 – не знаю, что 

предпринять, 3 – это вызвало бы у меня раздражение.  
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64. Если с человеком говорить начистоту, он никогда не обидится, даже если не все 

будет ему приятно: 1 – да, верно, 2 – трудно сказать, 3 – неверно.  

65. В наше время требуется: 1 – больше дисциплинированных, добросовестных людей, 

2 – нечто среднее, 3 – больше увлеченных романтиков и энтузиастов.  

66. Иногда я говорю посторонним вещи, кажущиеся мне важными, даже если они меня 

об этом не спрашивали: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

67. Я считаю, что непринужденность поведения важнее, чем соблюдение правил 

хорошего тона: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

68. Бывает так, что я избегаю встреч с кем-то, так как чувствую себя должником, не 

выполнившим обещаний: 1 – очень редко, 2 – бывает, 3 – довольно часто.  

69. Иногда мне говорят, что мой голос и вид слишком явно выдают мое волнение: 1 – 

да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

70. Когда я был подростком и мое мнение расходилось с родительским, я обычно: 1 – 

оставался при своем мнении, 2 – нечто среднее, 3 – уступал, признавал их авторитет.  

71. Мне хотелось бы работать в отдельной комнате, а не вместе с коллегами: 1 – да, 

верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

72. Я предпочел бы жить тихо, так как мне нравится, нежели быть предметом 

восхищения благодаря своим успехам: 1– да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

73. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым человеком: 1 – да, верно, 2 – 

не уверен, 3 – неверно.  

74. Критика в том виде, в котором ее осуществляют люди, скорее выбивает меня из 

колеи, чем помогает: 1 – часто, 2 – изредка, 3 – никогда.  

75. Я всегда в состоянии строго контролировать проявление чувств: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет. 

76. Меня раздражают люди, которые витают в облаках: 1 – сильно, 2 – средне, 3 – 

почти не раздражают.  

77. «Удивление» так относится к «необыкновенный» как «страх» к: 1 – опасный, 2 – 

беспокойный, 3 – ужасный.  

78. Какая из следующих трех дробей не подходит к двум остальным: 1 – 3/7, 2 – 3/9, 3 – 

3/11.  

79. Мне кажется, что многие люди не замечают или избегают меня, хотя и не знаю, 

почему: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 3 – не верно.  

80. Люди относятся ко мне менее доброжелательно, чем я этого заслуживаю своим 

добрым к ним отношением: 1 – очень часто, 2 – иногда, 3 – никогда.  

81. Когда мне достается роль руководителя: 1 – я смущаюсь и теряюсь, 2 – верно нечто 

среднее, 3 – я испытываю воодушевление.  

82. У меня безусловно меньше друзей, чем у большинства людей: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

83. Я люблю бывать там, где шумно и весело: 1 – да, 2 – не знаю, 3 – нет.  

84. Люди считают меня легкомысленным, хотя и приятным человеком: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

85. В обычных ситуациях в обществе я испытываю волнение, только не то, которое 

испытывает актер перед выходом на сцену: 1 – довольно часто, 2 – изредка, 3 – едва ли 

когда-нибудь.  

86. Находясь в небольшой группе людей, я довольствуюсь тем, что держусь в стороне 

и чаще предоставляю возможность говорить другим: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

87. Мне больше нравится читать: 1 – реалистические описания острых военных и 

политических конфликтов, 2 – не знаю, что выбрать, 3 – роман, возбуждающий воображение, 

чувство.  

88. Когда мною пытаются командовать, я нарочно все делаю наоборот: 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет. 
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89. Если начальство или члены семьи в чем-то меня упрекают, то, как правило, за дело: 

1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

90. Мне не нравится манера некоторых людей «уставиться» и бесцеремонно смотреть 

на человека на улице или в магазине: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

91. Во время совместной поездки: 1 – я могу так увлечься общением с собеседником, 

что перестану замечать, куда и как мы едем, 2 – трудно ответить, 3 – я всегда слежу за тем, 

как мы едем.  

92. В шутках о смерти нет ничего дурного или противного хорошему вкусу: 1 – да, 2 – 

нечто среднее, 3 – нет.  

93. Если мои знакомые плохо обращаются со мной и не скрывают своей неприязни: 1 – 

это нисколько меня не угнетает, 2 – нечто среднее, 3 – я падаю духом.  

94. Мне становится не по себе, когда мне говорят комплименты или хвалят в лицо: 1 – 

да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

95. Человек не имеет права выходить из коллектива, если коллектив против этого: 1 – 

да, 2 – трудно сказать, 3 – нет.  

96. Мне легче решить трудный вопрос или проблему: 1 – если я обсуждаю их с 

другими, 2 – верно нечто среднее, 3 – если я обдумываю их в одиночестве.  

97. Я охотно участвую в общественной жизни, в работе разных комиссий: 1 – да, 2 – 

нечто среднее, 3 – нет.  

98. Выполняя какую-нибудь работу, я не останавливаюсь, пока не будут учтены самые 

незначительные детали: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

99. Иногда совсем незначительные препятствия очень сильно раздражают меня: 1 – да, 

2 – нечто среднее, 3 – нет.  

100. Я сплю крепко, никогда не разговариваю во сне: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

101. Если бы я работал в сфере обслуживания, мне было бы интересно: 1 – беседовать с 

заказчиками, клиентами, 2 – нечто среднее, 3 – вести счета и другую документацию. 

102. «Размер» относится к «длине» как «нечестный» к: 1 – тюрьма, 2 – грешный, 3 – 

укравший.  

103. «АБ» так относится к «ГВ» как «С» к: 1 – ПО, 2 – ОП, 3 – ТУ.  

104. Попадая в компании, в которых выработалась своя мораль и нормы поведения, и 

употребление нецензурных слов является нормой, я теряюсь: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – 

нет.  

105. Когда я слушаю музыку, а рядом громко разговаривают: 1 – это мне не мешает 

сосредоточиться, 2 – нечто среднее, 3 – это портит мне все удовольствие и злит меня.  

106. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я: 1 – вежливый и спокойный, 2 – 

верно нечто среднее, 3 – энергичный и напористый.  

107. Я считаю, что: 1 – жить нужно по принципу «делу – время, потехе – час», 2 – 

нечто среднее между 1 и 3 – жить нужно весело, не особенно заботясь о завтрашнем дне.  

108. Лучше быть осторожным и ожидать малого, чем заранее в глубине души 

радоваться, предвкушая успех: 1 – согласен, 2 – не уверен, 3 – не согласен.  

109. Если я задумываюсь о возможных трудностях в своей работе: 1 – я стараюсь 

заранее составить план, как с ними справиться, 2 – нечто среднее, 3 – думаю, что справлюсь 

с ними, когда появятся.  

110. Я легко осваиваюсь в любом обществе: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 2 – неверно.  

111. Когда нужно немного дипломатии и умения убедить людей в чем-нибудь, обычно 

обращаются ко мне: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

112. Мне было бы интересно: 1 – консультировать молодых людей, помогать им в 

выборе работы, 2 – затрудняюсь ответить, 3 – работать инженером-экономистом.  

113. Если я абсолютно уверен, что человек поступает несправедливо или эгоистично, я 

заявляю ему об этом, даже если мне это грозит неопрятностями: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – 

нет.  
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114. Когда люди ведут себя глупо: 1 – я спокойно думаю, что на ошибках учатся, 2 – не 

уверен, 3 – я начинаю волноваться и пытаюсь вмешиваться. 

115. Я так часто задумываюсь над какой-то новой идеей, что становлюсь рассеянным: 

1 – едва ли, 2 – возможно, 3 – верно.  

116. Если мне приходится долго сидеть на собрании, не разговаривая, не двигаясь, я 

никогда не испытываю потребности рисовать или ерзать на стуле: 1 – да, верно, 2 – не 

уверен, 3 – неверно.  

117. Если моим замыслам мешают только люди, а не объективные обстоятельства, я 

предпочитаю действовать в соответствии с замыслами: 1 – да, верно, 2 – не уверен, 3 – 

неверно.  

118. Предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание, даже если я не сделал ничего 

дурного, возникает у меня: 1 – часто, 2 – иногда, 3 – редко.  

119. Если я знаю, что не выполняю своих обещаний по объективным, уважительным 

причинам: 1 – я могу спокойно рассказать об этих причинах, 2 – не знаю, что ответить, 3 – 

все равно испытываю сильное смущение, что обо мне будут думать, что я виноват.  

120. Я считаю, что в интересах дела люди на выборных должностях должны сменяться: 

1 – регулярно, 2 – затрудняюсь ответить, 3 – в зависимости от авторитетов.  

121. При одинаковой зарплате: 1 – я предпочел бы брать индивидуальную работу на 

дом, 2 – затрудняюсь ответить, 3 – работать на предприятии, в учреждении.  

122. Работая над чем-то, я предпочел бы делать это: 1 – в коллективе, 2 – не знаю, что 

выбрал бы, 3 – самостоятельно.  

123. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому себе: 1 – 

часто, 2 –иногда, 3 – редко.  

124. Зачастую люди слишком быстро выводят меня из себя: 1 – да, 2 – нечто среднее, 

3 – нет.  

125. Я всегда могу без особых трудностей избавиться от старых привычек и не 

возвращаться к ним больше: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

126. Торжественность и обстоятельность должны обязательно сопутствовать любому 

церемониалу: 1 – да, 2 – не уверен, 3 – нет. 

127. «Лучше» относится к «наихудшей» как «медленно» к: 1 – скорый, 2 – наилучший, 

3 – быстрейший.  

128. Какое из следующих сочетаний знаков должно продолжать этот ряд 

ХООООХХОООХХХ: 1 – ОХХХ, 2 – ООХХ, 3 – ХООО.  

129. Когда приходит время для осуществления того, что я заранее планировал и ждал, я 

иногда чувствую, что не в состоянии это сделать: 1 – согласен, 2 – нечто среднее, 3 – не 

согласен.  

130. Обычно я могу сосредоточенно работать, не обращая внимания на то, что люди 

вокруг меня очень шумят: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

131. Я говорю о своих желаниях и планах: 1 – редко, только тогда, когда спрашивают, 

2 – нечто среднее, 3 – довольно часто, иначе о них забудут.  

132. Я провожу много времени, беседуя с друзьями о тех приятных событиях, которые 

мы вместе пережили когда-то: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

133. Мне доставляет удовольствие совершать рискованные поступки только ради 

забавы: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

134. Меня очень раздражает вид неубранной квартиры: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – 

нет.  

135. Я считаю себя очень общительным (открытым человеком): 1 – да, 2 – нечто 

среднее, 3 – нет.  

136. В общении с людьми: 1 – я не стараюсь сдерживать чувства, 2 – нечто среднее, 3 – 

я скрываю свои чувства.  

137. Я люблю музыку: 1 – легкую, живую, холодноватую, 2 – верно нечто среднее, 3 – 

эмоционально насыщенную и сентиментальную,  
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138. Меня больше восхищает красота стиха, чем красота и совершенство оружия: 1 – 

да, верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

139. Если мое удачное замечание осталось незамеченным: 1 – я не повторяю его, 2 – 

затрудняюсь ответить, 3 – повторяю свое замечание снова.  

140. Мне хотелось бы вести работу среди несовершеннолетних правонарушителей, 

освобожденных на поруки: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

141. Для меня более важно: 1 – сохранить хорошие отношения с людьми, 2 – верно 

нечто среднее, 3 – свободно выражать свои чувства.  

142. В туристическом путешествии я предпочел бы придерживаться программы, 

составленной специалистами, нежели самому планировать свой маршрут: 1 – да, верно, 2 – 

не уверен, 3 – неверно.  

143. Люди слишком часто шутят с такой легкомысленной небрежностью, что обижают 

меня: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

144. Для меня не составляет труда придумать, как отблагодарить человека: 1 – верно, 

2 – затрудняюсь ответить, 3 – неверно.  

145. Когда требуется принять быстрое и ответственное решение, я испытываю 

трудности из-за того, что не могу собраться с мыслями: 1 – да, 2 – не знаю, что ответить, 3 – 

нет.  

146. Я предпочитаю планировать свои дела сам, без постороннего вмешательства и 

чужих советов: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

147. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

148. Мне легко заставить себя класть вещи на свои места, даже когда я очень 

тороплюсь уйти: 1 – да, 2 – трудно ответить, 3 – нет.  

149. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь обо всем, что меня ожидает: 1 – да, 2 – 

иногда, 3 – нет.  

150. Если я участвую в какой-нибудь игре, а окружающие громко высказывают свои 

соображения, меня это выводит из равновесия: 1 – согласен, 2 – не уверен, 3 – не согласен.  

151. Мне кажется интереснее быть: 1 – художником, 2 – не знаю, что выбрать, 3 – 

директором театра или студии.  

152. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 1 – какой-либо, 2 – 

несколько, 3 – большая часть.  

153. «Пламя» относится к «жара» как «роза» к: 1 – шип, 2 – красные лепестки, 3 – 

запах.  

154. У меня бывают такие волнующие сны, что я просыпаюсь: 1 – часто, 2 – изредка, 

3 – практически никогда. 

155. Даже если многое против успеха какого-либо начинания, я всегда считаю, что 

стоит рискнуть: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

156. Мне нравятся ситуации, в которых я невольно оказываюсь в роли руководителя, 

потому что лучше всех знаю, что должен делать коллектив: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

157. Я предпочел бы одеваться скорее скромно, так, как все, чем броско и оригинально: 

1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

158. Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, чем 

оживленная вечеринка: 1 – согласен, 2 – не уверен, 3 – не согласен.  

159. Порой я пренебрегаю добрыми советами людей, хотя и знаю, что не должен был 

этого делать: 1 – изредка, 2 – вряд ли когда-либо, 3 – никогда.  

160. Принимая решения, я считаю, обязательным для себя учитывать основные нормы 

поведения: «что такое хорошо и что такое плохо»: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

161. Мне не нравится, когда люди смотрят, как я работаю: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – 

нет.  

162. Если в коллективе не принято осуждать людей за ошибки: 1 – я не буду осуждать, 

2 – трудно ответить, 3 – я все равно буду «стоять» за требовательность.  
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163. В школе я предпочел (предпочитаю): 1 – русский язык, 2 – трудно ответить, 3 – 

арифметику и математику.  

164. Иногда у меня бывали огорчения из-за того, что люди говорили обо мне за глаза 

дурно без всяких на то оснований: 1 – да, 2 – затрудняюсь ответить, 3 – нет.  

165. Разговоры о повседневных заботах: 1 – важнее отвлеченных рассуждений, 2 – не 

знаю, что ответить, 3 – раздражают меня своей приземленностью, прозрачностью.  

166. Некоторые вещи вызывают во мне такой гнев, что я предпочитаю вообще о них не 

говорить: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

167. В воспитании важнее: 1 – окружить ребенка теплотой и заботой, 2 – нечто среднее, 

3 – выработать у ребенка желательные навыки и взгляды.  

168. Люди считают меня спокойным, уравновешенным чело- веком, который остается 

невозмутимым при любых обстоятельствах: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

169. Люди, которые старше меня, чаще всего правы, так как у них больше опыта: 1 – 

верно, 2 – не знаю, 3 – неверно.  

170. Я буду беспокоиться, если кто-то подумает, что я отклоняюсь от правил, принятых 

у кругу наших знакомых: 1 – очень, 2 – среднее, 3 – нет.  

171. Я лучше усваиваю материал: 1 – читая хорошо написанную книгу, 2 – нечто 

среднее, 3 – участвуя в коллективном обсуждении.  

172. Я часто отклоняюсь от намеченного важного плана, когда теряю интерес к 

процессу его выполнения: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

173. Прежде чем высказать свое мнение, я пытаюсь понять, насколько мной учтены все 

детали вопроса: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

174. Иногда мелочи нестерпимо действуют мне на нервы, хотя я понимаю, что это 

пустяки: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

175. Я говорю под влиянием момента такое, о чем мне позже приходится сожалеть: 1 – 

согласен, 2 – не уверен, 3 – не согласен.  

176. Если бы меня попросили организовать сбор денег на подарок кому-нибудь или 

участвовать в организации юбилейного торжества: 1 – согласился бы, 2 – не знаю, что сделал 

бы, 3 – сказал бы, что очень занят.  

177. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 1 – широкий, 2 – 

зигзагообразный, 3 – прямой.  

178. «Скоро» относится к «никогда» как «близко» к: 1 – нигде, 2 – далеко, 3 – прочь.  

179. Если я совершил какой-то промах в обществе, я довольно быстро об этом 

забываю: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

180. Окружающим известно, что у меня много разных идей, и я почти всегда могу 

предложить какое-то решение проблемы: 1– да, 2 – нечто среднее, 3 – нет. 

181. Я предпочел бы иметь работу: 1 – с определенным и постоянным заработком, 2 – 

верно нечто среднее, 3 – с более высокой зарплатой, которая зависела бы от моих усилий.  

182. Меня считают очень восторженным человеком: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

183. Мне нравится работа разнообразная, связанная с частыми переменами и 

поездками, даже если она немного опасна: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

184. Я человек весьма пунктуальный и всегда настаиваю на том, чтобы все 

выполнялось как можно точнее: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

185. Мне доставляет удовольствие работа, которая требует особой добросовестности и 

тонкого мастерства: 1 – да, 2 – нечто среднее, 3 – нет.  

186. Я принадлежу к числу энергичных людей, которые всегда чем-то заняты: 1 – да, 

верно, 2 – не уверен, 3 – неверно.  

187. Я добросовестно ответил на все вопросы и ни одного не пропустил: 1 – да, верно, 

2 – не уверен, 3 – неверно. 

Общая характеристика теста 16PF (Форма А). Личностный тест 16PF (тест 

Р. Кэтгелла) предназначен для оценки степени выраженности 16-ти личностных черт, 

предложенных Р. Кэттеллом в качестве модели структуры личности. Адаптация опросника 
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на русскоязычной выборке проведена А. Г. Шмелевым, В. И. Похилько и 

А. С. Соловейчиком. 

Обработка результатов. После проведения обследования подсчитывается количество 

«сырых» баллов по разным шкалам. Например, если испытуемый, отвечая на вопрос № 3 

выбрал ответ № 1, то он получает 2 балла по шкале А (добросердечность – отчужденность); 

№ 2 – 1 балл; № 3 – 0 баллов.  

Знак «–» возле номера вопроса означает, что за ответ № 3, по данному вопросу, 

испытуемый получает 2 балла; за ответ № 2 – 1 балл; за ответ № 1 – 0 баллов.  

После присвоения баллов за ответы по всем вопросам данной шкалы определяется 

общая сумма баллов по конкретной шкале. Далее «сырые» баллы переводятся в стэны (см. 

таблицу). Например, если испытуемый по шкале А получил 8–9 баллов, то его результат 

соответствует 4 стэну, если 18–20 баллов – 10 стэну. Использование шкалы стэнов позволяет 

соотнести (сравнить) результаты конкретного испытуемого с данными выборки людей, на 

которой стандартизировался тест.  

Аналогичным образом определяются стэны по каждой из 16 шкал.  

Номера вопросов и характер ответов, работающих на различные шкалы 

А 3 -26-27 -51 52 -7 6 101 -126 -151 176  

В 28 2 53 2 54 2 77 3 78 2 102 3 103 2 127 3 128 2 152 1 153 3 177 1 178 1  

С 4 -5-29 30 55 -79 -80-104 105-129 130-154 179 

Е –6 7 -31 -32 56 -57 -81 -106 -131 155 156 180 -181  

F –8 33 58 –82 83 –107 -108 132 133 -157 -158 182 183  

G -9 -34 –59 -84 109 134 -159 160 184 185  

Н 10 –35 36 -60 -61 -85 -86 110 111 135 136-161 186  

I-11 12 37 -62 -87 112 -137 138 162 163  

L -13 38 -63 -64 88 -89 ИЗ -114 -139 164  

М -14 -15 39 40 -65 90 91 -115 116 140 -141-165-166  

N-16 17-41 42 -66 -67 -92-117 142-167  

О 18 -19 43 -44 -68 69 -93 94 118-119 143-144-168  

Q1 20 -21 -45 -46 70 -95 120 -145 -169 –170  

Q2-22 -47 71 72 -96 -97 121-122 146 171  

Q3–23 -24 48 73 98-123 –147 148 -172 173  

Q4-25 49 50 74 -75 99 -100 124 -125 149 150 174 175 

Исходная выборка авторов текста 

Стэны: 

A 5 6 7 7 10 12 14 15 17 

B 3 4 5 9 8 9 10 10 11 

C 6 7 9 11 13 16 18 20 21 

E 5 7 9 11 14 16 18 20 22 

F 3 5 7 10 13 15 17 19 22 

G 4 6 7 9 11 13 15 16 18 

H 2 4 6 9 12 15 18 19 21 

I 4 5 7 9 11 13 15 16 18 

L 5 6 7 9 10 12 14 15 16 

M 6 8 10 11 13 15 17 18 19 

N 2 4 5 7 8 10 11 13 15 

O 4 6 7 9 13 15 17 19 21 

Q1 5 7 8 10 12 14 16 17 18 

Q2 3 5 6 8 10 12 14 15 17 

Q3 3 5 6 8 10 12 13 14 16 

Q4 5 7 9 12 15 18 20 22 24 
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Интерпретация результатов:  

1. Фактор А – добросердечность – отчужденность. 

 Высокие оценки фактора: богатство и яркость эмоциональных проявлений, 

естественность и непринужденность поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое, 

внимательное отношение к людям, доброта и мягкосердечие; такие люди хорошо уживаются 

в коллективе, активны в установлении контактов, любят работать с людьми, с готовностью 

участвуют в общественных мероприятиях.  

Низкие оценки фактора: вялость аффекта, отсутствие живых, трепещущих эмоций, 

холодность, жесткость; такие люди формальны в контактах, не интересуются жизнью 

окружающих, чуждаются людей, предпочитают «общаться» с книгами и вещами, стараются 

работать одни, избегают коллективных мероприятий, не идут на компромиссы, в делах 

точны, обязательны, недостаточно гибки.  

2. Фактор В – мышление абстрактное – конкретное.  

Высокие оценки фактора: высокий уровень интеллектуального развития, быстрота 

усваивания нового, быстрота обучения.  

Низкие оценки фактора: склонность к медленному обучению, трудности при 

усваивании новых понятий, возможно наличие низкого уровня интеллекта, эмоциональной 

дезорганизации мышления.  

3. Фактор С – эмоциональная устойчивость – неустойчивость.  

Высокие оценки фактора: эмоциональная зрелость, спокойствие, уверенность в себе, 

постоянство в своих планах и привязанностях; такие люди не поддаются случайным 

колебаниям на- строения (не расстраиваются из-за пустяков), смело смотрят в лицо фактам, 

воспринимают окружающее серьезно и реалистично, хорошо осознают требования 

действительности, не скрывают от себя собственных недостатков, чувствуют себя хорошо 

приспособленными.  

Низкие оценки фактора: неспособность контролировать эмоции и эмпульсивные 

влечения, неспособность выразить их в социально-допустимой норме. Плохой 

эмоциональный контроль, отсутствие чувства ответственности, капризность, уклонение от 

реальности. Такие люди внутренне чувствуют себя беспомощными, усталыми и 

неспособными справиться с жизненными трудностями.  

4. Фактор Е – доминантность – подчиненность.  

Высокие оценки фактора: властность, стремление к самостоятельности, 

независимости, игнорировании социальных услоностей и авторитетов. Такие люди 

действуют смело, энергично, активно, живут по собственным законам и соображениям, 

агрессивно отстаивают свои права на самостоятельность и требуют проявления 

самостоятельности от окружающих.  

Низкие оценки фактора: конформность, неумение отстоять собственную точку зрения, 

отсутствие веры в себя и свои способности, зависимость и подчинение более сильным, 

пассивным, уступчивость.  

5. Фактор F – беспечность – озабоченность.  

Высокие оценки фактора: бодрость, активность, беспечность, легкость восприятия 

жизни. Такие люди живут, не задумываясь серьезно над событиями, верят в удачу и свою 

счастливую звезду, о будущем не заботятся, строят жизнь по принципу «авось пронесет», 

имеют в основном более простой, оптимистичный характер.  

Низкие оценки фактора: сдержанность, озабоченность, склонность все усложнять, ко 

всему подходить слишком серьезно. Такие люди живут в постоянном беспокойстве о своем 

будущем, озабочены последствиями своих поступков, постоянно ожидают возможных 

неудач и несчастий, старательно планируют свои поступки.  

6. Фактор G – обязательность – безответственность.  

Высокие оценки фактора: чувство ответственности, обязательность, добросовестность, 

стойкость моральных принципов, хороший самоконтроль, стремление к утверждению 
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общечеловеческих ценностей, иногда в ущерб личным целям. Такие люди глубоко 

порядочны, точны и аккуратны в делах, во всем любят порядок, правил не нарушают.  

Низкие оценки фактора: склонность к непостоянству, леность, недобросовестность, 

эгоистичность, презрение моральных ценностей; такие люди легко бросают начатое дело, не 

прилагают усилий к выполнению общественных требований и культурных норм, способны 

ради собственной выгоды на нечестность или обман.  

7. Фактор Н – смелость – робость.  

Высокие оценки фактора: невосприимчивость к угрозе, смелость, решительность, тяга 

к риску и острым ощущениям. Такие люди свободно вступают в контакты, не испытывают 

трудности в общении, охотно и много говорят, не теряются при столкновении с 

неожиданными обстоятельствами, быстро забывают о неудачах, из пережитых наказаний не 

делают надлежащих выводов. 

Низкие оценки фактора: сверхчувствительная нервная система, острое реагирование 

на любую угрозу, робость, неуверенность в своих силах, медлительность, сдержанность в 

выражении чувств. Такие люди терзаются необоснованным чувством собственной 

неполноценности, не любят работать в контакте с людьми, предпочитают иметь одного-двух 

близких друзей вместо большой компании, не могут поддерживать контакты с широким 

кругом людей.  

8. Фактор I – мягкость – твердость характера.  

Высокие оценки фактора: мягкость, утонченность, изысканность, образное, 

художественное восприятие мира. Такие люди не любят «грубых людей» и «грубую» работу, 

романтически обожают путешествия и новые впечатления, обладают богатым воображением 

и эстетическим вкусом, художественные произведения больше влияют на их жизнь, чем 

реальные события.  

Низкие оценки фактора: мужественность, суровость, практичность, реалистичность. 

Такие люди подходят к жизни с логической меркой, больше верят рассудку, чем чувствам, не 

доверяют впечатлениям и ощущениям, интуицию подменяют расчетом, а психотравмы 

изживают за счет рационализации.  

9. Фактор L – подозрительность – доверчивость.  

Высокие оценки фактора: настороженность, недоверие, обособленность в коллективе, 

настойчивость, раздражительность, скептическое отношение к моральным мотивам 

поведения окружающих, высокий уровень тревожности и беспокойства. Такие люди 

подходят ко всем людям с предубеждением, ждут от всех подвоха, во всем ищут тайны, 

пекутся только о себе, завидуют успехам других людей, считают, что их недооценивают, 

уделяют мало внимания оценке их достижений, не терпят конкуренции, не поддаются 

влиянию других людей.  

Низкие оценки фактора: доверчивость, искренность, уживчивость в коллективе, 

жизнерадостность. Такие люди считают других добрыми и хорошими, откровенно 

рассказывают о себе да- же малознакомым, легко доверяют свои сокровенные мечты и 

материальные ценности, проявляют искреннюю заботу о своих товарищах, не стремятся 

конкурировать с ними, выделиться, обратить на себя внимание.  

10. Фактор М – мечтательность – практичность.  

Высокие оценки фактора: богатое воображение, ориентация на собственные желания, 

эксцентричность, самобытное мировоззрение, собственная, неповторимая манера поведения. 

Та- кие люди погружены В себя, витают в облаках, большие фантазеры и вьщумщики, не 

обращают внимания на повседневные дела и обязанности.  

Низкие оценки фактора: уравновешенность, здравомыслие, трезвое оценивание 

обстоятельств; в неожиданных ситуациях таким людям часто не хватает воображения и 

находчивости.  

11. Фактор N– проницательность – наивность.  

Высокие оценки фактора: искусственность, расчетливость, проницательность, умение 

вести себя холодно и рационально, не поддаваться эмоциональным порывам, видеть за 
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аффектом логику. Такие люди держатся всегда корректно, вежливо и отстраненно, ко всему 

подходят разумно и не сентиментально, прежде чем предпринять что-либо, с холодной 

аналитичностью оценивают возможные шансы, хитро и умело строят свое поведение, 

скептически относятся к лозунгам и призывам, склонны к интригам и утонченному 

коварству; в общении мягки, аристократично вежливы, следят за своей речью и манерами.  

Низкие оценки фактора: грубость, бестактность, прямолинейность, неумение ясно 

мыслить, отсутствие проницательности и социальной ловкости. Такие люди обычно наивны, 

открыты, общительны, любят простые естественные вещи и чувственные радости; плохо 

понимают мотивы поведения окружающих, все принимают на веру, легко загораются 

общими увлечениями, сентиментальны, чувствительны, не умеют хитрить и ловчить, не 

могут обуздать логикой эмоции, ведут себя естественно, просто и грубовато.  

12. Фактор Q – тревожность – безмятежность.  

Высокие оценки фактора: доминирование тревожно-депрессивного фона настроения, 

озабоченность, подавленность, склонность к самоупрекам, замкнутость. Такие люди 

постоянно тяготятся дурными предчувствиями, недооценивают свои возможности, 

принижают свою компетентность, знания и способности; в обществе они чувствуют себя 

неуютно и неуверенно, держатся излишне скромно, обособленно.  

Низкие оценки фактора: жизнерадостность, уверенность в своих успехах и 

возможностях. Такие люди довольные жизнью, веселы, живо откликаются на все 

происходящие события, находят интерес и новизну даже в повседневных мелких делах.  

13. Фактор Q1 – радикализм – консерватизм.  

Высокие оценки фактора: разнообразие интеллектуальных интересов, стремление 

быть хорошо информированным по поводу политических, научных, даже житейских 

проблем, недоверие авторитетам, терпимость к противоречиям и неясностям, критичность 

мышления. Такие люди никакую информацию не принимают на веру, ко всему относятся 

скептически, стараются все проанализировать и понять сами, любят, когда эксперимент 

приносит что-либо новое и неожиданное, легко меняют свою точку зрения, спокойно 

воспринимают неустоявшиеся взгляды и новые идеи.  

Низкие оценки фактора: консерватизм, ригидность, нетерпимость к переменам, 

склонность к нравоучениям, морализации, наставлениям. Такие люди все новое встречают в 

штыки, другой точки зрения, кроме своей, не допускают, строго следуют принципам и 

традициям, требованиям старших поколений.  

14. Фактор Q2 – самостоятельность – зависимость от группы.  

Высокие оценки фактора: независимость, самостоятельность. Такие люди не ищут 

контакта по собственной инициативе, пред- почитают все делать сами: сами принимают 

решения, добиваются их исполнения, несут ответственность; они готовы пожертвовать 

любыми удобствами, только бы сохранить свою независимость.  

Низкие оценки фактора: несамостоятельность, зависимость, привязанность к группе, 

отсутствие инициативы, смелости в выборе собственной линии поведения, ориентир на 

групповое мнение, потребность в постоянной опоре, поддержке окружающих, в совете и 

одобрении. Такие люди предпочитают жить и работать вместе с другими людьми.  

15. Фактор Q3 – самоконтроль – импульсивность.  

Высокие оценки фактора: организованность, умение хорошо контролировать свои 

эмоции и поведение, упорство в преодолении препятствий, осознание социальных 

требований и стремление к их выполнению. Такие люди действуют планомерно и 

упорядоченно, доводят начатое дело до конца, заботятся о впечатлении, которое производят 

своим поведением, о своей общественной репутации.  

Низкие оценки фактора: слабая воля, плохой самоконтроль, деятельность 

неупорядоченна, хаотична. Такие люди часто теряются, действуют неравномерно, 

безалаберно, не умеют организовать свое время и порядок выполнения дел, нередко 

оставляют дело незаконченным, чтобы без достаточного обдумывания взяться за другое.  

16. Фактор Q4 – напряженность – расслабленность.  
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Высокие оценки фактора: напряженность, возбужденность, активное 

неудовлетворение стремлений, беспокойность, неусидчивость, эмоциональная 

неустойчивость, раздражительность, не- терпеливость. Такие люди не могут остаться без 

дела даже в обстановке отдыха.  

Низкие оценки фактора: слабость или отсутствие побуждений или желаний, 

безразличие к удачам и неудачам, невозмутимость, удовлетворенность любым положением 

дел, отсутствие стремления к достижениям и переменам. 



 207 

Додаток В 

Анкета «Особистісно орієнтовані засади здобуття професії 

практичного психолога як другої вищої освіти» 

Запрошуємо Вас до участі у нашому науковому дослідженні. 

Дайте, будь ласка, розширену відповідь на наведені нижче питання та 

обґрунтуйте свою думку. 

1. Що спонукало Вас до набуття другої професії в сфері практичної 

психології? 

‒ бажання розібратися у собі; 

‒ службові обов’язки вимагають наявності психологічних знань; 

‒ цікава наука; 

‒ прагнення стати професіоналом в сфері практичної психології; 

‒ інший варіант ________________________________________ 

2. Якби у Вас була можливість отримання психологічних знань шляхом 

набуття другої освіти, чи змінили б свою професію на професію практичного 

психолога? Або намагалися б поєднати набуті психологічні знання з 

можливістю їх застосування в сфері своєї актуальної діяльності? 

3. Чи змінилися Ваші стосунки з рідними і близькими після того, як Ви 

пішли здобувати професію психолога? 

4. Чи відчули Ви зміни у взаєминах з колегами внаслідок оволодіння 

професійними знаннями з психології? 

5. Охарактеризуйте власне ставлення до процесу навчання та оволодіння 

професійними вміннями практичного психолога: 

‒ задовільне; 

‒ позитивне; 

‒ незадовільне; 

‒ інше _____________________________________________________ 

6. Назвіть типові риси та уміння, які мають бути притаманними 

практичному психологу. 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Д 1 

Методика «Самооцінка особистості» С. Будассі 

Шифр____________ 

Інструкції:  

1-а інструкція. Прочитайте уважно всі слова, що характеризують якості 

особистості. Розгляньте ці якості з погляду корисності, бажаності, соціальної 

значущості у Вашій професії. Оцініть кожну з них в межах від 20 до 1 бала. 

Оцінку «20» проставте в графі А1 бланка зліва від тої якості, яка, на Вашу 

думку, є найбільш бажаною, корисною, значущою; оцінку «1» – зліва від якості, 

яка найменш бажана, корисна, значуща; оцінки від «2» до «19» розташуйте 

відповідно до Вашого ставлення до всіх інших якостей. Пам’ятайте, жодна 

оцінка не повинна повторюватися. 

Коли виконаєте перше завдання, загніть ліву частину бланка з оцінками 

так, щоб їх не було видно. 

2-а інструкція. У графі А2 справа поставте оцінку «20» якості, яка, на 

Ваш погляд, властива Вам найбільшою мірою; оцінку «19» – якості, що 

притаманна Вам дещо менше, і т. д. Нарешті поставте оцінку «1» – якості, що 

найменш властива для Вас. Пам’ятайте, що оцінки не повинні повторюватися. 
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Додаток Д 2 

Бланк до методики «Самооцінка особистості» С. Будассі 

А1 Якості А2 

 Поступливість  

 Сміливість  

 Запальність  

 Наполегливість  

 Агресивність  

 Терпеливість   

 Креативність  

 Пасивність  

 Холодність  

 Ентузіазм  

 Обережність  

 Примхливість  

 Повільність  

 Нерішучість  

 Енергійність  

 Життєрадісність  

 Недовірливість  

 Впертість  

 Безпечність  

 Сором’язливість  
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Додаток Е 

Методика «Тест Двадцяти тверджень» 

Прізвище, ім’я _____________________________    

Дата  _____________________________________     

Інструкція: Вам пропонується протягом 12 хвилин дати 20 різних 

відповідей на запитання, що звернуте до самого себе: «Хто я такий/а?». 

Відповіді слід давати в тому порядку, в якому вони спонтанно виникають, не 

звертаючи увагу на їх послідовність, граматику, логіку. Відповіді слід заносити 

в таблицю під своїм порядковим номером.  

Хто я такий/а? 

№ з/п Зміст відповіді 

1. Людина  

2. Фахівець 

3. Жінка 

4. Дружина 

5. Майбутня мама 

6. Дочка 

7. Подруга 

8. Художник 

9. Дослідник 

10. Психолог 

11. Красуня 

12. Хороша людина 

13. Творча особистість 

14. Арт-терапевт 

15. Викладач 

16. Колега 

17. Створювач ідей  

18. Лапочка  

19. Майстриня 

20. Нетипова 
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Додаток Ж 1 

Методика «Якорі кар’єри» 

Бланк 

П.І.Б. ______________________________________________________ 

Дата  ______________________________________________________  

Інструкція: наскільки важливим для Вас є кожне з наступних тверджень? 

Обведіть, будь ласка, вибраний бал кружком таким чином: 1 – абсолютно не 

важливо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – виключно важливо. 

№ 

з/п 
Твердження Бали 

1.  Будувати свою кар’єру в межах конкретної наукової 

або технічної сфери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  Здійснювати спостереження і контроль над людьми, 

впливати на них на всіх рівнях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Мати нагоду робити все по-своєму і не бути 

обмеженим правилами якої-небудь організації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.  Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом 

і соціальною захищеністю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Використовувати своє уміння спілкуватися на 

користь людям, допомагати іншим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Працювати над проблемами, які представляються 

майже нерозв’язними 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.  Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім’ї і 

кар’єри взаємно врівноважували один одного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.  Створити і побудувати щось, що буде цілком моїм 

твором або ідеєю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Продовжувати роботу за своєю спеціальністю, ніж 

одержати вищу посаду, не пов’язану з моєю 

спеціальністю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10.  Бути першим керівником в організації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.  Мати роботу, не пов’язану з режимом або іншими 

організаційними обмеженнями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Працювати в організації, яка забезпечить мені 

стабільність на тривалий період часу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.  Застосувати свої уміння і здібності на те, щоб 

зробити світ кращим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.  Змагатися з іншими і перемагати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.  Будувати кар’єру, яка дозволить мені не зраджувати 

свій спосіб життя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.  Створити нове комерційне підприємство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.  Присвятити все життя вибраній професії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.  Посісти високу керівну посаду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.  Мати роботу, яка надає максимум свободи і 

автономії у виборі характеру занять, часу виконання 

тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.  Залишатися на одному місці проживання, ніж 

переїхати у зв’язку з підвищенням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.  Мати нагоду використовувати свої уміння і таланти 

для служіння задля важливої мети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.  Єдина дійсна мета моєї кар’єри – знаходити і 

вирішувати важкі проблеми незалежно від того, в 

якій області вони виникли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.  Я завжди прагну надавати однакову увагу моїй сім’ї 

і моїй кар’єрі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.  Я завжди знаходжуся в пошуку ідей, які дадуть мені 

можливість почати і побудувати свою власну справу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.  Я згоджуся на керівну посаду тільки в тому випадку, 

якщо вона знаходиться у сфері моєї професійної 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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компетенції 

26.  Я хотів би досягти такого становища в організації, 

яке давало б можливість спостерігати за роботою 

інших і інтегрувати їх діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.  У моїй професійній діяльності я понад усе 

піклувався про свою свободу і автономію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.  Для мене важливіше залишитися на нинішньому 

місці проживання, ніж одержати підвищення або 

нову роботу в іншій діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.  Я завжди шукав роботу, на якій міг би приносити 

користь іншим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.  Змагання і виграш – це найважливіші і хвилюючі 

сторони моєї кар’єри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.  Кар’єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона 

дозволяє вести життя, яке мені подобається 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32.  Підприємницька діяльність складає центральну 

частину моєї кар’єри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33.  Я швидше пішов би з організації, чим став би 

займатися роботою, не пов’язаною з моєю 

професією 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34.  Я вважатиму, що досяг успіху в кар’єрі тільки тоді, 

коли стану керівником високого рівня в солідній 

організації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35.  Я не хочу, щоб мене утруднювала яка-небудь 

організація або світ бізнесу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36.  Я вважав би за краще працювати в організації, яка 

забезпечує тривалий контракт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37.  Я хотів би присвятити свою кар’єру досягненню 

важливої і корисної мети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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38.  Я відчуваю себе на шляху до успіху тільки тоді, 

коли я постійно залучений до вирішення важких 

проблем або в ситуації змагання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39.  Вибрати і підтримувати певний спосіб життя 

важливіше, ніж добиватися успіху в кар’єрі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40.  Я завжди хотів заснувати і мати свій власний бізнес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41.  Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з 

відрядженнями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ключ до методики «Якорі кар’єри» 

№ 

з/п 
Кар’єрна орієнтація Номери питань 

К-ть 

питань 

1.  Професійна компетентність 1, 9, 17, 25, 33 5 

2.  Менеджмент 2, 10, 18, 26, 34 5 

3.  Автономія (незалежність) 3, 11, 19, 27, 35 5 

4.  Стабільність роботи 4, 12, 36 3 

5.  Стабільність місця проживання 20, 28, 41 3 

6.  Служіння 5, 13, 21, 29, 37 5 

7.  Виклик 6, 14, 22, 30, 38 5 

8.  Інтеграція стилів життя 7, 15, 23, 31, 39 5 

9.  Підприємництво 8, 16, 24, 32, 40 5 

 

Слід підсумувати бали по кожній орієнтації і розділити на кількість 

питань. Орієнтація вважається яскраво вираженою, якщо показник перевищує 

6 балів. 
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Додаток Ж 2 

Бланк результатів методики «Якорі кар’єри» 

П.І.Б. ______________________________________________________ 

Дата  ______________________________________________________ 

Ціннісні орієнтації в кар’єрі 

Ступінь 

важливості 

(макс. 10) 

1. Професійна компетентність. Ця орієнтація пов’язана з 

наявністю здібностей і талантів у певній області. Люди з такою 

орієнтацією хочуть бути майстрами своєї справи, вони бувають 

особливо щасливі, коли досягають успіху в професійній сфері, 

але швидко втрачають інтерес до роботи, яка не дозволяє 

розвивати їх здібності. Навряд їх зацікавить вища посада, якщо 

вона не пов’язана з їхніми професійними компетенціями. Вони 

шукають визнання своїх талантів, що повинне виражатися в 

статусі та майстерності. Вони готові управляти іншими в межах 

своєї компетенції, але управління не має для них особливого 

інтересу. Тому багато хто з цієї категорії відкидає роботу 

керівника, а управління розглядає як необхідну умову для 

просування в своїй професійній сфері. 

 

2. Менеджмент. Для цих людей першорядне значення має 

орієнтація на інтеграцію зусиль інших людей, повнота 

відповідальності за кінцевий результат і поєднання різних 

функцій організації. З віком і досвідом ця кар’єрна орієнтація 

проявляється сильніше. Можливості для лідерства, високого 

доходу, підвищеного рівня відповідальності і внесок в успіх своєї 

організації є ключовими цінностями і мотивами. Найголовніше 

для них – управління: людьми, проектами, будь-якими бізнес-

процесами (в цілому це не має принципового значення). 
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Центральне поняття їх професійного розвитку – влада, 

усвідомлення того, що від них залежить ухвалення ключових 

рішень. Причому для них не є принциповим управління власним 

проектом або цілим бізнесом, швидше навпаки, вони більшою 

мірою орієнтовані на побудову кар’єри в найманому 

менеджменті, але за умови, що їм будуть делеговані значні 

повноваження. Людина з такою орієнтацією вважатиме, що не 

досягла мети своєї кар’єри, поки не посяде посаду, на якій 

управлятиме різними сторонами діяльності підприємства. 

3. Автономія (незалежність). Люди цієї категорії зазнають 

труднощів, пов’язаних з обмеженнями, встановленими 

правилами, процедурами, робочим днем, дисципліною. Вони 

люблять виконувати роботу своїм способом, темпом і за 

власними стандартами. Вони не люблять, коли робота 

втручається в їх приватне життя, тому вважають за краще робити 

незалежну кар’єру власним шляхом. Вони швидше виберуть 

низькосортну роботу, ніж відмовляться від автономії і 

незалежності. Для них першочергова задача розвитку кар’єри – 

отримати можливість працювати самостійно, самому вирішувати, 

як, коли і що робити для досягнення тих або інших цілей. Кар’єра 

для них – це, перш за все, спосіб реалізації їх свободи, тому будь-

які рамки і строге підпорядкування відштовхнуть їх навіть від 

зовнішньо привабливої пропозиції. 

 

4. Стабільність роботи. Ці люди мають потребу в безпеці, захисті 

і можливості передбачити (спрогнозувати) результати своєї 

роботи. Вони шукатимуть постійну роботу з мінімальною 

ймовірністю звільнення. Ці люди ототожнюють свою роботу зі 

своєю кар’єрою, їх потреба в безпеці і стабільності обмежує вибір 

варіантів кар’єри. Авантюрні або короткострокові проекти 

швидше за все їх не приваблять. Вони дуже цінують соціальні 
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гарантії, які може запропонувати працедавець, і, як правило, їх 

вибір місця роботи пов’язаний саме з тривалим контрактом і 

стабільним становищем компанії на ринку. 

5. Стабільність місця проживання. Для людей з такою 

орієнтацією важливіше залишитися на одному місці проживання, 

ніж одержати підвищення або нову роботу в новій місцевості. 

Переїзд для них неприйнятний, і навіть часті відрядження є для 

них негативним чинником при розгляді пропозиції про роботу. 

 

6. Служіння. Ця категорія описує людей, які займаються 

професійною діяльністю внаслідок бажання реалізувати у своїй 

роботі головні цінності. Вони часто орієнтовані більше на 

цінності, ніж на потрібні в певному виді роботи здібності. Вони 

прагнуть приносити користь людям, суспільству, для них дуже 

важливо бачити конкретні плоди своєї роботи, навіть якщо вони і 

не виражені в матеріальному еквіваленті. Основна теза побудови 

їх кар’єри – дістати можливість максимально ефективно 

використовувати таланти і досвід для реалізації суспільно 

важливої меті. Люди, які орієнтовані на служіння, є товариськими 

і часто консервативними. 

 

7. Виклик. Ці люди вважають успіхом подолання непереборних 

перешкод, вирішення нерозв’язних проблем або просто виграш. 

Для одних людей виклик – це важка робота, для інших – 

конкуренція і міжособистісні стосунки. Вони орієнтовані на 

вирішення складних задач, подолання перешкод заради перемоги 

в конкурентній боротьбі. Вони відчувають себе успішними тільки 

тоді, коли є постійно залученими у вирішення важких проблем 

або в ситуацію змагання. Кар’єра для них – це постійний виклик 

їхньому професіоналізму, і вони завжди готові його прийняти. 
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8. Інтеграція стилів життя. Для людей цієї категорії кар’єра 

повинна асоціюватися із загальним стилем життя, який 

врівноважує потреби людини, сім’ї і кар’єри. Вони хочуть, щоб 

виробничі відносини відображали пошану до їх особистих і 

сімейних проблем. Вибирати і підтримувати певний спосіб життя 

для них важливіше, ніж прагнути успіху в кар’єрі. Розвиток 

кар’єри їх привертає тільки в тому випадку, якщо вона не 

порушує звичний їм стиль життя і оточення. Для них важливо, 

щоб все було урівноважено – кар’єра, сім’я, особисті інтереси 

тощо. Жертвувати чимось одним заради іншого їм явно не 

властиво. Такі люди звичайно в своїй поведінці виявляють 

конформність (тенденція змінювати свою поведінку залежно від 

впливу інших людей з тим, щоб вона відповідала думці 

оточуючих). 

 

9. Підприємництво. Цим людям подобається створювати нові 

організації, товари або послуги, які можуть бути ототожнені з 

їхніми зусиллями. Працювати на інших – це не для них, вони – 

підприємці за духом. Мета їх кар’єри – створити щось нове, 

організувати свою справу, втілити в життя ідею, що цілком 

належить тільки їм. Вершина кар’єри в їх розумінні – власний 

бізнес. 
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Додаток З 

Методика вивчення ціннісних орієнтацій (М. Рокича) 

Інструкція. Зараз Вам буде пред’явлений набір з 18 карток з позначенням 

цінностей. Ваша задача – розкласти їх у порядку значущості для Вас як 

принципів, якими Ви керуєтеся у Вашому житті.  

Уважно вивчіть таблицю і, вибравши ту цінність, яка для Вас найбільш 

значуща, помістіть її на перше місце. Потім оберіть другу по значущості 

цінність і помістіть її вслід за першою. Потім виконайте те ж зі всіма іншими 

цінностями. Якнайменш важлива залишиться останньою і займе 18 місце.  

Робіть це не поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат має відображати 

Вашу істинну позицію.  

Список А (термінальні цінності) 

активне діяльне життя (повнота і емоційна насиченість життя)  

життєва мудрість (зрілість думок і здоровий глузд, що досягається 

життєвим досвідом) 

 

здоров’я (фізичне і психічне)  

цікава робота  

краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в 

мистецтві) 

 

любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)  

матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних утруднень)  

наявність добрих і вірних друзів  

суспільне покликання (пошана оточуючих, колективу, колег по 

роботі) 

 

пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток) 

 

продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей) 

 

розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне  
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вдосконалення) 

розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов’язків) 

 

свобода (самостійність, незалежність в думках і вчинках)  

щасливе сімейне життя  

щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому) 

 

творчість (можливість творчої діяльності)  

упевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів) 

 

Список Б (інструментальні цінності) 

акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок в 

справах 

 

вихованість (добрі манери)  

високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання)  

життєрадісність (почуття гумору)  

старанність (дисциплінованість)  

незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)  

непримиренність до недоліків у собі і інших  

освіченість (широта знань, висока загальна культура)  

відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово)  

раціоналізм (уміння розсудливо і логічно мислити, ухвалювати 

обдумані, раціональні рішення) 

 

самоконтроль (стриманість, самодисципліна)  

сміливість у відстоюваннях своєї думки, поглядів  

тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

 

терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні 

помилки) 
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широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички) 

 

чесність (правдивість, щирість)   

ефективність в справах (працьовитість, продуктивність в роботі)  

чуйність (дбайливість)  
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Додаток К 

Опорні елементи трактування колажів 

Елементи колажу Трактування  

Вибір основи для 

колажу 

Розташування паперу (чи будь-якої іншої основи 

колажу) горизонтально може свідчити про прагнення 

людини до стабільності, опори, до зв’язку з землею, 

вертикально – до росту й розвитку. Розмір обраної 

основи може бути пов’язаний із потребами автора у 

розширенні своєї активності чи зменшенні її. 

Процес 

створення 

Інформативно значущим є сам процес створення 

колажу. Різним може бути підхід до вибору 

зображень: реалізація задуманого образу, ідеї через 

зовнішні об’єкти, або ж пошук тих образів, що 

найбільше емоційно відкликаються. На створення 

роботи витрачається різний час, що вказує на 

значущість процесу, наявність або відсутність 

сформованості уявлень щодо запропонованої 

тематики. Спонтанні дії стосовно вирізок-образів 

можуть символічно відображати реальні або бажані дії 

клієнта щодо об’єктів реальності. Розміщення й 

переміщення картинок відображає процес внутрішньої 

динаміки, планування змін. Коментарі автора, його 

емоційні реакції є невід’ємними частинами 

діагностики в арт-корекційному процесі. 

Ступінь 

хаотичності або 

упорядкованості 

елементів колажу 

Елементи колажу, що розташовані в певному порядку, 

однакові за розміром і пов’язані за змістом, вказують 

на високу ступінь самоконтролю автора, раціональний 

підхід. Хаотично розташовані елементи, мало зв’язані 

між собою, що, зазвичай, розміщуються імпульсивно, 

вказують на домінування емоційних станів. Прояв 
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хаотичності може бути пов’язаний із переживанням 

сильного афекту, актуалізацією позиції дитини. 

Характер 

розташування 

вирізок 

Можна помітити різний ступінь дистанції між 

картинками. У деяких випадках доцільно провести 

паралель із відносинами представлених образів у 

реальному житті. Так, накладання елементів один на 

одного може свідчити про прояви слабких 

особистісних меж, особливо якщо картинки нібито 

наїжджають на образи, пов’язані з уявленнями про 

своє «Я». Можливі прояви злиття, поглинання одним 

образом іншого. Заклеювання однієї картинки іншою 

асоціюється із прагненням приховати якусь 

інформацію, подавити або витиснути певний 

психічний матеріал. 

Просторова 

організація 

картинок 

Аналізуючи колаж, варто враховувати символічне 

значення простору аркуша. Співвіднесення символів, 

образів з їхньою просторовою організацією може дати 

додаткову інформацію. 

При аналізі колажу можна також враховувати 

«діагональ розвитку», що йде з лівого нижнього кута в 

напрямку до правого верхнього. Розглядаючи колаж з 

цієї позиції, можна припустити, що розташоване в 

центрі листа зображення (чи композиція) говорить про 

те, що найбільш актуально для особистості на даний 

момент часу «тут і тепер». Відповідно лівий нижній 

кут говорить про минуле, а правий верхній – про 

майбутнє, перспективи людини. Таким чином, 

важливо враховувати місце розташування елементів 

колажу на основі.  

Заповнювання – Порожні місця, не заповнені інформацією, можуть 
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порожнеча вказувати на проблемні переживання, пов’язані з 

життєвим досвідом. Надлишок елементів може 

вказувати на схильність до надкомпенсації.  

Вихід за межі 

основи 

Елементи, розташовані за межами основи, часто 

асоціюються із чимось, що виходить із загального 

простору внутрішньої реальності або не приймається. 

Особливу увагу варто звернути на образи, розташовані 

на зворотному боці основи. Постає питання: що 

заважає даному образу бути пред’явленим світу явно? 

Символіка Під час трактування образів і символів колажу 

вирішальне значення мають пояснення автора, його 

асоціації, почуття. Важливо звертати увагу на 

змістовні взаємозв’язки символів, протилежні за 

змістом образи, що доповнюють один одного, 

повторюються, розвивають одну тему. Значущим є 

розгляд кожного символу у контексті усього колажу, 

тематики, запиту клієнта, позитивних психологічних 

відносин.  
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Додаток Л 1 

 Особистісні чинники вибору психології як професійної діяльності в 

майбутньому 

 

Component Matrix(a)                 

  Component   

  1 2 3 4 5 6 7 8 

профкомпетентність             0,33   

менеджмент   0,28 0,51           

автономія   0,34 0,40 0,38         

стаброботи               0,36 

стабмісцяпроживання         0,36 0,39 0,44   

служіння 0,28 0,28 0,28 0,40         

виклик   0,32 0,44 0,38         

інтегрстилів 0,29 0,38 0,27 0,42         

підприємництво   0,31 0,37 0,29         

A     -0,51 0,38         

D     0,40           

C     -0,47 0,27         

E                 

F -0,29     0,30         

G   0,33     -0,39       

H   0,27 -0,48 0,42         

I                 

L                 

M   -0,30     0,53       

N                 

O                 

Q1                 

Q2     0,29     0,30     

Q3   0,36 -0,50           

Q4                 

MD               0,32 

групаколаж         -0,42       

СОБудассі         0,34       

РТЦ1                 

РТЦ2       -0,34         

РТЦ3 -0,37 0,34             

РТЦ4 0,39     -0,33         

РТЦ5 0,42               

РТЦ6   0,55             

РТЦ7 -0,31             -0,29 
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РТЦ8   0,30       -0,29     

РТЦ9 0,32               

РТЦ10   -0,34             

РТЦ11             0,30   

РТЦ12   -0,33             

РТЦ13 0,49               

РТЦ14   -0,38   0,39         

РТЦ15 -0,45 0,36             

РТЦ16 0,35         0,32 -0,36   

РТЦ17               0,36 

РТЦ18 -0,57               

РІЦ1 0,36 0,32   -0,36         

РІЦ2 0,36 0,38             

РІЦ3 0,62               

РІЦ4   0,42             

РІЦ5   0,32             

РІЦ6 0,28           -0,28   

РІЦ7 0,50               

РІЦ8   -0,30             

РІЦ9 -0,32         0,30     

РІЦ10                 

РІЦ11 -0,34               

РІЦ12       0,32         

РІЦ13 -0,39               

РІЦ14 -0,28               

РІЦ15 -0,28 -0,35             

РІЦ16 -0,48   0,27           

РІЦ17 -0,34 -0,30       -0,41     

РІЦ18   0,31             

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis.                 

a 

24 

com

pone

nts 

extra

cted.               

 

  

 

 

 

 



 227 

Total Variance Explained 

 

Compon

ent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

  Total 

% of 

Varia

nce 

Cum

ulativ

e % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumul

ative 

% Total 

% of 

Vari

ance 

Cu

mul

ativ

e % 

1 
4,392 6,863 6,863 4,392 6,863 6,863 3,641 

5,68

9 

5,68

9 

2 
3,810 5,953 

12,81

5 
3,810 5,953 12,815 3,420 

5,34

4 

11,0

33 

3 
3,205 5,007 

17,82

3 
3,205 5,007 17,823 3,392 

5,30

0 

16,3

33 

4 
3,110 4,859 

22,68

1 
3,110 4,859 22,681 3,115 

4,86

8 

21,2

01 

5 
2,634 4,115 

26,79

6 
2,634 4,115 26,796 2,859 

4,46

7 

25,6

68 

6 
2,366 3,698 

30,49

4 
2,366 3,698 30,494 2,502 

3,90

9 

29,5

77 

7 
2,212 3,457 

33,95

1 
2,212 3,457 33,951 2,455 

3,83

6 

33,4

13 

8 
2,096 3,275 

37,22

6 
2,096 3,275 37,226 2,440 

3,81

3 

37,2

26 

9 
2,002 3,128 

40,35

4 
            

10 
1,893 2,957 

43,31

1 
            

11 
1,891 2,955 

46,26

7 
            

12 
1,725 2,695 

48,96

2 
            

13 
1,597 2,495 

51,45

7 
            

14 
1,508 2,356 

53,81

3 
            

15 
1,463 2,287 

56,09

9 
            

16 
1,337 2,090 

58,18

9 
            

17 
1,288 2,012 

60,20

1 
            

18 
1,280 2,000 

62,20

1 
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19 
1,202 1,878 

64,07

8 
            

20 
1,159 1,811 

65,88

9 
            

21 
1,149 1,796 

67,68

5 
            

22 
1,108 1,732 

69,41

7 
            

23 
1,022 1,596 

71,01

3 
            

24 
1,010 1,578 

72,59

1 
            

25 
,937 1,464 

74,05

4 
            

26 
,896 1,400 

75,45

4 
            

27 
,855 1,335 

76,79

0 
            

28 
,827 1,293 

78,08

2 
            

29 
,798 1,246 

79,32

9 
            

30 
,770 1,203 

80,53

2 
            

31 
,711 1,111 

81,64

3 
            

32 
,687 1,074 

82,71

7 
            

33 
,670 1,047 

83,76

4 
            

34 
,656 1,025 

84,79

0 
            

35 
,640 1,000 

85,79

0 
            

36 
,615 ,961 

86,75

1 
            

37 
,592 ,926 

87,67

7 
            

38 
,552 ,862 

88,53

9 
            

39 
,523 ,817 

89,35

6 
            

40 
,499 ,779 

90,13

5 
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41 
,466 ,727 

90,86

3 
            

42 
,459 ,717 

91,58

0 
            

43 
,425 ,665 

92,24

4 
            

44 
,397 ,620 

92,86

4 
            

45 
,386 ,603 

93,46

8 
            

46 
,368 ,574 

94,04

2 
            

47 
,352 ,551 

94,59

3 
            

48 
,335 ,523 

95,11

6 
            

49 
,325 ,507 

95,62

3 
            

50 
,299 ,467 

96,09

0 
            

51 
,281 ,439 

96,53

0 
            

52 
,261 ,408 

96,93

8 
            

53 
,250 ,390 

97,32

8 
            

54 
,240 ,374 

97,70

2 
            

55 
,206 ,322 

98,02

4 
            

56 
,200 ,313 

98,33

7 
            

57 
,197 ,308 

98,64

5 
            

58 
,176 ,275 

98,92

0 
            

59 
,162 ,254 

99,17

4 
            

60 
,144 ,225 

99,39

8 
            

61 
,135 ,211 

99,60

9 
            

62 
,114 ,179 

99,78

8 
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63 
,105 ,164 

99,95

2 
            

64 
,031 ,048 

100,0

00 
            

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Л.2. Результати вторинної факторизації чинників особистісно-

професійного розвитку майбутніх психологів, що отримують другу вищу 

освіту  

 

Total Variance Explained 

 

Comp

onent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

  

Tota

l 

% of 

Varia

nce 

Cumula

tive % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve % Total 

% 

of 

Vari

ance 

Cumul

ative 

% 

1 1,00

0 

12,50

0 
12,500 

1,00

0 
12,500 12,500 1,000 

12,5

00 
12,500 

2 1,00

0 

12,50

0 
25,000 

1,00

0 
12,500 25,000 1,000 

12,5

00 
25,000 

3 1,00

0 

12,50

0 
37,500 

1,00

0 
12,500 37,500 1,000 

12,5

00 
37,500 

4 1,00

0 

12,50

0 
50,000             

5 1,00

0 

12,50

0 
62,500             

6 1,00

0 

12,50

0 
75,000             

7 1,00

0 

12,50

0 
87,500             

8 1,00

0 

12,50

0 
100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Узагальнені чинники особистсно-професійного розвитку досліджуваних 

 

 Rotated Component Matrix(a) 

 

  Component 

  1 2 3 

REGR factor score   7 for analysis 1 ,605     

REGR factor score   4 for analysis 1 -,534   -,363 

REGR factor score   5 for analysis 1 ,437   -,279 

REGR factor score   3 for analysis 1 -,334     

REGR factor score   2 for analysis 1   ,730   

REGR factor score   1 for analysis 1   ,667   

REGR factor score   6 for analysis 1     ,828 

REGR factor score   8 for analysis 1       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

 

 

 

 

Розподіл досліджуваних, для яких характерні різні тенденції в особистісно-

професійному розвиткові 
 

 

Номер 

анкети 

Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

1 

-

0,13162 0,43924 

-

0,84636 

2 0,07473 

-

0,00697 2,83339 

3 

-

0,33070 1,15127 

-

0,11279 

4 

-

1,78111 

-

0,16331 

-

0,40105 

5 0,41930 

-

1,24596 

-

0,50708 

6 0,62501 1,32784 0,80790 
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7 0,25879 0,39431 

-

1,59574 

8 

-

1,60495 

-

0,81232 

-

2,08846 

9 

-

2,21865 1,85720 

-

1,37662 

10 

-

0,13258 1,81499 

-

0,96615 

11 

-

1,36932 0,47656 

-

0,79612 

12 

-

1,53085 1,65369 

-

0,98425 

13 

-

1,96701 

-

0,10604 

-

0,96536 

14 

-

1,02841 1,42881 0,55622 

15 

-

2,20650 

-

0,15232 

-

0,18324 

16 

-

2,23662 0,17028 

-

1,07259 

17 

-

1,15060 2,26335 

-

1,27478 

18 1,75881 1,66102 1,48535 

19 

-

0,06087 1,39222 

-

0,22793 

20 0,04240 0,29135 2,09793 

21 0,42532 1,61724 0,46695 

22 0,40559 1,57359 

-

0,55527 

23 

-

0,36218 1,68643 

-

0,94041 

24 

-

1,25708 

-

0,37776 1,08610 

25 

-

2,13744 0,63322 

-

0,54090 

26 

-

0,75896 1,48578 

-

0,93394 

27 

-

0,73580 0,82233 

-

1,06189 

28 

-

0,62528 0,78235 1,19563 

29 

-

0,40274 1,42581 1,74368 

30 - - 0,54796 
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0,98512 1,06951 

31 

-

0,03854 

-

0,89509 

-

0,35796 

32 0,66786 

-

1,07180 0,17398 

33 0,50727 0,21367 

-

1,22110 

34 0,25453 0,94048 

-

0,02911 

35 

-

1,48613 1,98800 

-

0,57860 

36 

-

0,62072 0,82980 0,16985 

37 

-

0,29211 0,16709 

-

0,00692 

38 0,13920 0,23314 

-

0,54151 

39 1,06792 0,21480 0,24734 

40 0,20206 2,38446 0,69151 

41 0,10583 

-

0,47245 

-

1,23920 

42 0,72969 

-

0,62368 

-

0,89415 

43 2,22819 0,09943 

-

2,15232 

44 

-

0,77944 

-

0,05626 

-

0,21390 

45 

-

0,67750 

-

1,46152 

-

0,57510 

46 

-

1,27699 

-

0,83373 2,17246 

47 0,41755 

-

0,80336 0,42314 

48 0,71406 

-

0,50709 0,69390 

49 

-

0,30505 

-

1,23618 0,42716 

50 

-

0,08047 0,69892 

-

1,16087 

51 

-

0,56872 

-

1,00350 0,58603 

52 0,02023 

-

2,15945 0,38316 

53 0,14336 - -
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1,71991 0,06057 

54 

-

0,75652 

-

0,06950 0,38762 

55 0,09704 

-

1,01344 1,52787 

56 0,28228 

-

0,93192 0,45541 

57 0,47614 0,52525 3,28346 

58 1,68812 0,19624 

-

0,41197 

59 

-

0,69309 

-

0,58071 

-

0,31002 

60 

-

0,66061 0,98682 0,34261 

61 0,39938 

-

1,05288 0,85808 

62 

-

0,50465 

-

2,19635 0,30444 

63 

-

0,50289 0,26274 

-

0,99578 

64 0,93016 1,08196 

-

0,29099 

65 

-

0,27406 

-

0,79576 

-

1,54209 

66 0,57933 0,25723 1,21857 

67 

-

0,66366 

-

1,28532 

-

0,04007 

68 

-

0,77897 0,76457 0,35085 

69 1,56572 0,28317 0,99185 

70 0,99230 

-

1,36077 0,13355 

71 0,77214 

-

0,78124 

-

1,45512 

72 0,64099 0,19410 1,72051 

73 1,64589 

-

1,99235 0,05195 

74 

-

0,04203 

-

1,11516 

-

1,11831 

75 1,31055 

-

0,70235 0,07200 

76 1,69430 1,92403 

-

2,04048 

77 2,87509 1,37619 -
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0,34720 

78 0,84458 0,81665 1,66817 

79 1,50792 0,16060 1,27751 

80 

-

0,01932 0,34894 

-

0,49511 

81 

-

0,89842 

-

1,09665 

-

0,86504 

82 

-

1,55668 

-

0,92735 

-

0,49937 

83 0,76786 

-

0,07180 0,17398 

84 

-

0,36147 

-

1,78278 

-

1,45880 

85 0,25260 

-

1,65294 

-

0,59052 

86 0,25242 2,02388 

-

0,12349 

87 0,41152 

-

0,35231 0,38175 

88 

-

0,06849 

-

1,15342 

-

0,89234 

89 

-

0,09060 

-

0,51893 

-

0,73877 

90 2,60313 0,12348 

-

0,33294 

91 

-

0,88044 

-

0,92847 

-

0,19067 

92 2,13709 

-

0,73505 0,35725 

93 1,22485 

-

0,79903 0,59690 

94 0,14594 

-

0,37868 0,51185 

95 0,83039 

-

0,22605 

-

0,35603 

96 0,49629 0,07110 

-

0,25574 

97 0,81647 

-

0,52260 

-

1,14340 

98 

-

0,73702 

-

0,03278 

-

0,71922 

99 1,74222 1,44554 0,91983 

100 

-

0,96424 0,40056 

-

1,04087 
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101 

-

0,25010 

-

0,51685 0,92383 

102 0,65531 0,28094 0,64592 

103 

-

0,42787 

-

0,33943 

-

0,26214 

104 

-

0,34990 0,78466 1,56511 

105 

-

0,93149 1,15722 

-

0,80238 

106 

-

1,22367 

-

0,16142 

-

0,28197 

107 0,32329 

-

0,61227 1,25750 

108 1,45185 

-

0,02892 

-

0,77840 

109 

-

1,02750 

-

1,11917 

-

1,20443 

110 

-

0,53822 1,29846 0,56828 

111 0,24233 1,66679 

-

0,91742 

112 

-

0,22808 0,00857 0,10767 

113 

-

0,15071 0,25064 0,36228 

114 1,04427 

-

0,72028 

-

1,22960 

115 

-

0,07385 

-

0,36639 

-

1,44331 

116 2,38754 0,16522 

-

1,21936 

117 

-

0,26840 

-

0,61408 

-

0,07421 

118 

-

0,16958 

-

1,04994 

-

0,98535 

119 

-

1,78890 

-

0,15700 1,28596 

120 

-

0,25403 

-

0,83603 

-

0,32279 

121 

-

0,29377 

-

0,43961 

-

0,18966 

122 0,52927 0,78062 0,16429 

123 

-

0,33969 

-

1,54500 

-

0,87355 
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124 0,34464 

-

0,41250 

-

0,84914 

125 0,08183 

-

1,00598 

-

0,59003 

126 1,30845 0,64547 

-

1,53835 

127 2,36584 0,61401 

-

0,34624 

128 0,86660 0,43891 1,79316 

129 1,03171 

-

0,30933 0,51439 

130 

-

0,03839 0,13405 

-

0,14618 

131 0,16676 

-

1,10289 1,50239 

132 0,43891 1,88446 

-

0,15400 

133 

-

0,04674 1,81940 

-

1,30756 

134 

-

0,43936 1,81741 

-

0,69822 

135 

-

1,75268 

-

1,38203 1,38062 

136 

-

1,93703 0,71066 0,14590 

137 

-

0,23606 

-

0,45477 

-

0,14049 

138 

-

0,34178 

-

0,04166 

-

0,67392 

139 

-

0,85460 2,02243 1,52918 

140 

-

0,79089 1,59604 1,30878 

141 

-

1,30928 

-

1,84659 0,13161 

142 

-

0,55293 

-

1,41529 

-

0,47748 

143 

-

1,62093 0,03202 

-

0,76802 

144 

-

1,53796 1,44973 

-

0,10531 

145 0,09917 

-

0,25553 0,65225 

146 - 1,05671 0,03853 
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0,59415 

147 0,98965 

-

0,48390 

-

0,25513 

148 1,63805 

-

0,10683 

-

0,56439 

149 

-

0,45426 0,78785 0,07691 

150 0,83251 

-

1,07887 

-

0,66789 

151 0,94872 0,54363 

-

1,36770 

152 2,36683 0,19340 

-

0,69729 

153 0,61340 

-

1,38969 1,32199 

154 

-

0,21954 

-

1,52186 

-

0,32931 

155 

-

0,74322 

-

0,90931 2,35628 

156 0,22401 0,72765 1,80674 

157 0,69425 0,21120 

-

1,09219 

158 

-

0,62821 

-

0,70130 0,06619 

159 

-

0,34737 

-

0,43909 

-

1,01306 

160 

-

0,65993 1,07489 1,00673 

161 

-

0,45843 

-

0,50850 0,12504 

162 

-

1,37990 

-

1,04932 

-

0,35105 

163 1,08856 0,13480 0,90386 

164 

-

0,20261 0,12914 

-

0,06566 

165 0,80908 0,36938 0,42341 

166 0,14579 0,20766 2,21317 

167 

-

1,61618 0,02649 2,56336 

168 

-

0,33372 

-

0,14237 

-

0,13402 

169 0,98527 0,51505 

-

0,99116 

170 0,58579 0,14301 0,89593 
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171 0,47769 0,80239 1,07667 

172 

-

0,65433 

-

1,14827 0,45815 

173 0,08236 

-

0,50384 1,70404 

174 0,51960 0,71903 1,19029 

175 

-

0,33186 

-

0,25636 

-

0,02788 

176 

-

0,29141 

-

0,67049 0,59296 

177 

-

0,52267 

-

0,11913 0,18564 

178 0,53077 

-

0,20011 

-

0,46728 

179 1,23088 

-

1,28510 0,26486 

180 1,52082 

-

0,85308 

-

0,92486 

181 

-

0,27674 

-

0,42964 

-

0,28837 

182 1,12585 

-

0,88981 0,16148 

183 

-

0,48593 

-

0,75609 1,47179 

184 

-

0,02355 0,32830 0,32062 

185 0,47913 

-

0,02800 

-

0,71142 

186 

-

0,05774 

-

0,92305 

-

0,22071 
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Додаток М 

 

І. Діагностичний етап (5 занять).  

Мета: формування усвідомленої готовності до зміни професії; розвиток 

професійної самосвідомості; усвідомлення знайомлення учасників з цілями і 

правилами участі у програмі; створення необхідної атмосфери співпраці, довіри 

і прийняття;  виявлення провідних мотивів  отримання другої  вищої освіти; 

фіксація особистісних структур, необхідних для успішного професійного і 

кар’єрного розвитку психолога; моделювання професійного мабутнього. 

 

Заняття 1. «Поняття про арт-засоби та арт-корекційну програму». 

Мета: організація ефективної взаємодії та налаштування учасників на 

продуктивну роботу.  

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, кольорові олівці, фломастери, маркери. 

План заняття: 

1. Привітання ведучого і знайомство з учасниками. 

2. Інформування учасників про мету, зміст і завдання програмного курсу, 

оголошення регламенту роботи. 

3. Визначення правил групової роботи. 

4. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Поняття «арт-засоби» в психології». 

5. Вправа «Автопортрет». 

Мета: ознайомлення учасників та налагодження дружніх стосунків. 

Час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали і дають завдання зобразити 

себе на папері в абстрактному або символічному вигляді, а потім розповісти 

про себе.  

6. Вправа «Події дня». 
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Мета: активувати знання та вміння учасників, необхідні для подальшої 

роботи. 

Час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали і дають завдання зобразити за 

допомогою арт-матеріалів події будь-якого дня, які є важливими для учасників і 

якими вони хотіли б поділитися з групою. Тренер пояснює інструкцію та 

важливість вибору матеріалів для роботи, стимулює до зображення подій через 

естетичне  сприйняття.  

7. Вправа «Малюнок на вільну тему». 

Мета: розвиток спонтанності та самовираження 

Час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: акварель, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали і дають завдання зобразити за 

допомогою акварелі вільний малюнок, а згодом поділитися з групою своїми 

емоціями роботи з такими фарбами. Тренер звертає увагу на можливості 

акварелі в арт-корекційному процесі, адже ці фарби дозволяють вільніше та 

сміливіше малювати, вони досить рухливі на папері, стимулює активний 

самопрояв і спонтанність через малюнок. 

8. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів : 

 Чи сприяли художні засоби кращому розумінню своїх психічних 

станів, процесів? А інших людей? 

 Що ви дізналися про себе? 

 Якою є ваша готовність працювати далі? 

 Чи здійснилися ваші очікування? 

 З якими труднощами зіткнулись у роботі із різними матеріалами? Що 

це може для вас означати? 

 З чим ви йдете додому? 

Примітка. Плани подальших занять є типовими і включають наступні 

ланки: 
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1. Привітання і налаштування на роботу. 

2. Подання теоретичної інформації за темою заняття у форматі міні-

лекції. 

3. Обговорення і практичне закріплення теоретичного матеріалу 

(фасилітація, мозкова атака, семінари-дискусії, використання арт-засобів ). 

4. Підведення підсумків заняття.  

5. Емоційна підтримка учасників та ритуал прощання. 

 

Заняття 2. «Самоприйняття і самооцінка». 

Мета: продемонструвати специфіку використання арт- засобів у процесі 

самоприйняття та формування адекватної самооцінки через групову та 

індивідуальну роботу. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Реклама». 

Мета: формування досвіду та якостей учасників в контексті прямого 

розв’язання життєвих завдань, пов’язаних з арт-засобами. 

Завдання: Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та пропонує намалювати 

рекламу самого себе і, якщо потрібно, можна додати текст. Робота реклами 

може бути як намальованою, так і колажем. Після завершення відбувається 

презентація, а потім учасники можуть додати у роботи один одного елементи та 

інформацію, які, на їхню думку, автор реклами пропустив.  

Тренер може звернути увагу на такі аспекти: чи важко було створювати 

рекламу себе, чи сподобалися доповнення інших учасників групи, чому саме 

зупинили свій вибір на рекламі таких особистих якостей, чи вдалося 

прорекламувати вдало вашого партнера тощо. 
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2. Вправа «Спільний малюнок». 

Мета: дослідити та корегувати звичні форми поведінки. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає матеріали та пропонує поділитися на підгрупи 

по троє осіб. Кожній групі видається один ватман, на якому учасники мають 

створити спільний малюнок, причому важливо малювати всім одночасно та не 

розмовляти у процесі роботи. Необхідно спробувати реагувати на дії 

одногрупників, крім того, перед початком роботи домовитися про тему 

малюнка чи колажу. Після закінчення роботи важливо обговорити в колі думки, 

емоції, труднощі та сам процес роботи всіх учасників. Цікаво провести паралелі 

між різними групами – що було спільного та відмінного. Під час обговорення 

тренер звертає увагу на позитивний психологічний ефект групової роботи арт-

засобами. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему «Форми 

арт-корекції»: 

 можливості застосування арт-корекції в індивідуальній роботі; 

 групова арт-корекція; 

 організаційні складові форм арт-корекції; 

 моделі та задачі арт-корекції. 

 

4. Вправа «Втрати». 

Мета: стимулювання спонтанностіу часників та розвиток   їх 

стресостійкості. 

Час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, солоне тісто, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам солоне тісто (пластичні матеріали) та 

пропонує створити образ або символ втрати – речі, людини, ситуації тощо (з 

цієою темою необхідно працювати з обережністю; водночас це завдання може 

бути дуже важливе для початку роботи із важкими переживаннями). Для даної 
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техніки важливо використовувати будь-які пластичні матеріали, а не олівці чи 

фарби. Після створення арт-продукту можливе обговорення в колі за бажанням. 

5. Вправа «Моя важлива маска». 

Мета: оцінка учасниками себе та інших, самоприйняття, розвиток уміння 

бачити позитивне в інших. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір, матеріали 

для пап’є-маше. 

Хід вправи: тренер роздає матеріали для пап’є-маше та пропонує створити 

маску, яка захищала б. Можна розмальовувати або наклеювати різні елементи. 

Після завершення тренер пропонує обговорити, якими властивостями володіє 

маска та які сили надає кожному учаснику. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів : 

 Що нового ви дізналися про себе завдяки арт-методам ? 

 Що хотілося б відмітити у інших? 

 Як оцінюєте ви себе, щоб хотілося змінити? 

 Чи здійснилися ваші очікування? 

 Що допомогало вам у роботі, а що заважало? 

 Чи є якась робота, яку хотілося б переробити? 

 З чим йдете додому? 

 

Заняття 3. «Використання медитативних технік в арт-корекції для 

покращення емоційного стану». 

Мета: діагностика емоційних станів учасників групи та розвиток 

творчого самовираження особистості за допомогою медитативних вправ. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Тут і тепер». 
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Мета: розвивати вміння позначати власні емоції та стани образотворчими 

матеріалами. 

Необхідний час: 30 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає зобразити наявну 

поточну ситуацію, а на наступному малюнку – те, якою вони хотіли б її бачити. 

Завершивши малюнки, учасники повертаються в коло та розповідають про свій 

актуальний стан, емоції та як це все зображено на арт-роботах. 

2. Вправа «Мандала». 

Мета: сприяти розвитку вмінь учасників відслідковувати і корегувати 

актуальний емоційний стан. 

Завдання: розвивати вміння саморефлексії. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує використати техніку 

медитативного малювання. Медитативне малювання – це підхід до художньої 

справи з точки зору психології, з використанням мандали. К. Юнг 

ідентифікував мандалу як архетипний символ людської досконалості – нині 

вона використовується у психології в якості засобу досягнення повноти 

розуміння власного «Я» [179].  

Зазвичай мандала – це коло, яке заповнюють певними елементами. Під 

час виконання даної вправи важливо не розмовляти та працювати за власними 

почуттями. Після завершення робіт учасники повертаються в коло та 

обговорюють виконання техніки. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Використання арт-технік в роботі практичного психолога» за таким планом: 

 особливості застосування медитативних технік; 

 техніки на самоприйняття; 

 творче самовираження та зображувальна діяльність. 

4. Вправа «Найважливіші речі в моєму житті». 
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Мета: сприяти творчому самовираженню особистості. 

Завдання: навчити диференціювати власні емоційні стани та творчо 

виражати їх. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пояснює інструкцію: 

«Спробуйте створити або зобразити найбільш важливі речі у вашому житті. Не 

важливо, чи це конкретні об’єкти, чи абстрактні символи, важливо розуміння 

вами того, що це наразі актуально і значуще для вас. Після створення арт-

продукту учасники повертаються в коло та обговорюють свої роботи (що 

зображено, чому важливо, які емоції та думки викликають тощо)». 

5. Вправа «Чарівна країна». 

Мета: закріпити навички роботи з піском в арт-корекції. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: пісочниця, набір фігур, олівці, фарби, папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує створити спільну 

територію на пісочниці. Це казкова, безпечна, щаслива країна, в якій всім добре 

та приємно. Кожен учасник має бути задіяний у побудові цієї країни, 

наповнюючи її важливими елементами. Після створення казкової країни на 

піску учасники складають казку на основі утвореного. Під час кінцевого 

обговорення важливо, щоб кожен учасник розказав про свій стан та особливості 

у даній роботі, які фігури він додав, а які хотів би ще доставити на пісок, що 

сподобалося, а що ні, чи були у процесі роботи негативні або конфліктні 

ситуації тощо. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів через наступні 

запитання: 

 Чи вдалось Вам за допомогою арт-технік передати свої емоційні 

стани? 

 Як змінювалась їх динаміка? 

 Які техніки роботи допомогли яскраво це виразити? 
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 Що допомогає учасникам виражати свої емоції? 

 Чи були ви спонтанними у своїй роботі? У чому це виражалось? 

 Чи є якась робота, яку хотілося б переробити? 

 З чим ви йдете додому? 

 

Заняття 4. «Діагностика свого «Я» за допомогою арт- технік». 

Мета: знайомство із діагностичними можливостями арт-корекції: 

показати та зафіксувати можливості використання арт-корекції для                    

саморозуміння особистості.  

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, кольорові олівці, фломастери, маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Асоціації з кольором». 

Мета: налагодження довірливих стосунків учасників. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали і дають завдання реалізувати 

власний актуальний стан, зобразити його за допомогою кольору та поділитися з 

групою. Тренер розпочинає роботу, вибравши колір, та розповідає свій власний 

емоційний стан, далі пропонує по колу продовжити. Вправа закінчується тоді, 

коли всі учасники проговорять свої емоції. 

2. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Підходи до вивчення арт-корекції в світі»: 

 етапи історичного розвитку арт-корекції; 

 науково-теоретична база сучасної арт-корекції; 

 сучасні інноваційні концепції арт-корекції; 

 науково-психологічні перспективи арт-корекції.  

3. Вправа «Колаж життя». 

Мета: сформувати у учасників заняття  вміння проводити паралелі між 

власними почуттями та арт-продуктами.  
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Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: папір, матеріали для колажу. 

Хід заняття: учасникам роздають кольоровий папір, глянцеві журнали, 

наклейки і дають завдання створити за допомогою арт-матеріалів колаж про 

події будь-якого дня життя, що важливий для учасників, і яким вони хотіли б 

поділитися з групою. Тренер розповідає про те, що таке колаж, радить 

розпочинати роботу з вибору матеріалів, а потім прикласти на папір і лише тоді 

приклеювати. Для створення колажу можливо використовувати будь-які 

матеріали, які можна приклеїти на ватман. Після завершення роботи учасники 

за бажанням розповідають про свій колаж, обґрунтовують вибір матеріалів та 

подій, що зобразили. Тренер підсумовує вправу словами про можливості 

техніки колажу стимулювати візуальну пам’ять. 

4. Вправа «Гра з пісочницею». 

Мета: ознайомити учасників з елементами «sand-play» та навчити 

використовувати елементи арт-корекції в міжгруповій взаємодії. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: пісочниця, іграшки. 

Хід заняття: учасникам розказують про особливості та можливості роботи 

з класичною пісочницею. Головний принцип «sand-play» – створення вільного і 

захищеного простору, в якому особистість може виражати і досліджувати свій 

світ, перетворюючи свій досвід і свої переживання, часто незрозумілі або 

тривожні. «Sand-play» – це унікальний спосіб спілкування зі світом і з самим 

собою, який дає можливість доторкнутися до глибинного, справжнього. Він 

знімає внутрішнє напруження, підвищує впевненість у собі і відкриває нові 

шляхи розвитку. Гра з піском допомагає висловити те, що особистість сама 

поки що не усвідомлює, те, чого вона сама поки не розуміє. Учасники можуть 

спробувати себе у форматі гри. Тренер пропонує учасникам вибрати іграшку-

асоціацію себе та поставити у пісочницю. Кожен вибирає та ставить, пізніше, 

коли всі розставили свої предмети, тренер перепитує, чи всім комфортно, чи 

хотів би хтось щось змінити. Якщо так, переставляються предмети, якщо ні – 
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всі сідають в коло та обговорюють свої почуття від роботи з піском та свої 

переживання у групі. 

5. Вправа «Автопортрет у натуральну величину». 

Мета: формування в учасників тренінгу адекватного самосприймання. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: кольорові олівці, папір, фарби. 

Хід заняття: тренер пропонує учасникам взяти папір (найкраще брати 

папір в рулоні) і спробувати намалювати себе в натуральну величину, 

використовуючи олівці. Неважливо, як це буде відбуватися – чи учасника 

обмалюють на папері, чи він просто зобразить себе. Суттєво зауважити, що 

найкраще, якщо автопортрети будуть справді в натуральну величину. Коли 

учасники зобразили себе на папері, то зображення можна розвісити по стінах 

приміщення для того, щоб інші учасники могли їх краще роздивитися. Після 

завершення всі учасники повертаються в коло та розповідають про свої емоції 

та відчуття при роботі.  

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів за наступними  

запитаннями: 

 Які строни в собі ві відкрили за допомогою технік арттерпії? 

 Що несподіваного ви в собі віднайшли? 

 Що побачили в інших? 

 Чи вдалось вам виявити те у своїй особистості, що потребує змін та 

корекції? Чи потрібне для цього навчання психології? 

 Чи є якась робота, яку хотілося б переробити? 

 З чим ви йдете додому? 

Заняття 5. «Дослідження можливостей арт-корекції для розуміння 

себе та інших людей».  

Мета: Актуалізація в учасників їх внутрішнього «Я», реалізація зворотніх 

зв’язків у групі.  

Час: 3 години. 
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Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Метафоричний портрет». 

Мета: налагодження довірливих стосунків між учасниками тренингу. 

Завдання: стимулювати спонтанність. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали і дають завдання зобразити 

себе метафорично – це може бути як колір, так і символ або предмет… будь-

що… Тренер допомагає учасникам з вибором матеріалу для роботи. Після 

виконання тренер пропонує обговорити в колі, що хто зобразив, та пояснити 

вибір метафоричного портрету.  

2. Вправа «Чотири стихії». 

Мета: ознайомлення з арт-корекційною методикою воскового живопису. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: воскові олівці, праска, папір. 

Хід вправи: тренер пропонує подумати про важливість стихій та їх вплив 

на наше життя, учасникам дається інструкція проасоціювати свій актуальний 

душевний стан з будь-якою з чотирьох стихій. Далі розказується про 

можливості роботи з воском та небезпеку в процесі роботи. Тренер показує, як 

працювати (нагріває праску і на неї легкими мазками накладає воскові олівці, 

створюючи малюнок, і тоді наносить на папір, продукуючи пейзаж), а далі 

допомагає учасникам з виконанням. Після завершення роботи можна створити 

виставку воскових пейзажів. Підсумком вправи є обговорення в колі 

учасниками своїх картин та стихій, пояснення вибору та процесу роботи. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Основні чинники психологічного впливу в арт-корекції» за наступним планом: 

  художня експресія; 

 психологічні відносини; 
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 інтерпретація та вербальний зворотній зв’язок (практичне 

відпрацювання навички зворотного зв’язку).  

4. Вправа «Планування саду». 

Мета: тренування та розвиток когнітивних навичок для сприяння 

підвищенню рівня адаптивних можливостей особистості. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір. 

Хід вправи: тренер пропонує за допомогою художніх арт-матеріалів 

намалювати сад своєї душевної гармонії. Тренер звертає увагу учасників на 

неспішне виконання та бажане детальне промальовування важливих елементів 

для їх душевного спокою. Ізотерапевтичне виконання даної техніки дає 

можливість програмувати гармонію за допомогою простих та звичних 

метафоричних деталей. Важливість візуальної активації несвідомих бажань 

проговорюється тренером під час роботи. За бажанням після виконання можна 

обговорити процес та емоції під час роботи. 

5. Вправа «Ілюстрації». 

Мета: формування вміння групи діяти злагоджено. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, кольоровий папір, ножиці. 

Хід вправи: тренер пропонує за допомогою кольорового паперу 

проілюструвати сьогоднішнє заняття. Неважливо, чи це буде якась змістовна 

композиція, чи щось безпредметне, важливіше прослідкувати свої почуття при 

виборі матеріалу та того змісту, що учасник надає своїй ілюстрації. Виконавши 

завдання, учасники сідають в коло та розповідають про свої роботи, інші 

учасники надають зворотні зв’язки. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів за наступними 

запитаннями: 

 Які строни свого Я вам вдалось виявити сьогодні за допомогою 

арттехнік? 

 Чи допомогали вам у цьому процесі учасники групи? 
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 Які сторони вашого «Я» вас вразили найбільше? 

 Чим корисний зворотній зв'язок у групі? 

 Як у цьому допомогає арт-корекція? 

 З чим ви йдете додому? 

 

ІІ. Навчально-розвиваючий етап (5 занять). 

Мета: зміна професійних установок і самоставлення; корегування 

самооцінки; формування психологічних вмінь і якостей психолога: 

спонтанності, креативності, проникливості, комункативності тощо; оволодіння 

професійними арт-корекційними компетенціями. 

 

Заняття 6. «Арт-корекція в діяльності психолога». 

Мета: формування базових необхідних знань, вмінь та навичок для 

реалізації ефективної психологічної діяльності з категоріально-поняттєвим 

апаратом арт-корекції. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Мій герб та символ». 

Мета: саморефлексія Я-особистості; виокремлення професійних і 

особистісних структур  власного Я.  

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали та надають інструкцію: 

«Давайте трохи пофантазуємо. Уявімо, що ми всі вельможного древнього роду і 

запрошені на бал в середньовічний королівський замок. На ватманах за 

допомогою арт-матеріалів спробуйте зобразити свій особистий герб. 

Подумайте, можливо щось цікаве і точніше відображає зміст ваших життєвих 

устремлінь, розуміння себе. В ідеалі людина, яка змогла розібратися в 
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символіці вашого герба, могла б зрозуміти, з ким вона має справу. Спробуйте, 

зображуючи свій герб, враховувати кілька моментів, а саме: ліва сторона – мої 

головні перемоги в житті, середня – те, як я себе приймаю, права частина – моя 

основна мета в житті, знизу ватману – мій головний девіз». 

Через п’ятнадцять хвилин можна представити всім іншим не тільки свої 

висновки, але і запропонувати спільний для учасників підгрупи символ.  

Після представлення відбувається обговорення вправи.  

2. Вправа «Каракулі». 

Мета: розвиток комунікативних навичок, дослідження і корекція 

соціальних ролей та звичних форм поведінки. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фломастери, папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали та пропонують, вільно водячи 

по аркушу паперу олівцем, намалювати каракулі без якої-небудь мети і задуму 

та передати партнеру, який має створити з них будь-який образ і продовжити 

його. Після проведення вправи учасники сідають в коло та обговорюють свої 

роботи і сам процес. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Ізотерапія. Фототерапія. Казкотерапія. Лялькотерапія»: 

 історичний розвиток арт-корекції (американська та британська 

школи); 

 напрями арт-корекції; 

 перспективи розширення галузей арт-корекції.  

4. Вправа «Грані мого «Я». 

Мета: усвідомлення характеристик свого «Я», їх інтеграція; підвищення 

самооцінки; зняття напруги, пов’язаної з неприйняттям окремих рис своєї 

особистості. 

Завдання:  

Необхідний час: 35 хв. 
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Допоміжні матеріали: пластилін, олівці, глина, папір, інструменти для 

роботи з пластичними матеріалами. 

Хід вправи: учасникам роздають пластичні матеріали та пропонують 

створити за допомогою будь-яких з них символ або знак чи представлення себе, 

при чому максимально показати різні грані своєї особистості. Коли робота 

закінчена, потрібно презентувати її, розповівши про кожен образ. Наступний 

крок – проведення виставки робіт. Тренер звертає особливу увагу на 

розташування образів, їх розмір, колірну гаму й інші особливості. Пластичні 

матеріали мають великі можливості для вираження сильних і неприємних 

переживань. Робота з ними передбачає фізичну залученість та м’язову 

активність, що робить її більш «енергоємною», такою, що активує 

психофізіологічні процеси.  

5. Вправа «Минуле, теперішнє, майбутнє». 

Мета: інтеграція досвіду; зняття психоемоційного напруження, 

пов’язаного з подіями минулого, сьогодення; побудова професійної 

перспективи. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: фарби, олівці, глина, папір. 

Хід вправи: учасники отримують завдання зробити три малюнки або 

композиції, які проілюструють їхнє минуле, сьогодення і майбутнє. Наступний 

крок – презентація своїх арт-робіт з детальним описом кожного образу. У 

процесі роботи в учасників відбувається структурування та інтеграція уявлень, 

створюються проекції на майбутнє. Дана техніка представляє собою інтерес і в 

плані діагностики. Провівши аналіз робіт та їх інтерпретацію, можна отримати 

значну кількість матеріалу про минулий досвід, реальні ситуації і бачення 

майбутнього. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

 Які зі сторін свого професійного і особистісного Я вдалось виявити 

через арт - техніки? 

 Яка техніка допомогла у цьому процесі найбільше? 
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 Чи вдалось вам зобразити свою професійну перспективу? 

 Які сторони вашого Я повинні розвиватись у цьому напрямі? 

 Чи є якась робота, яку хотілося б переробити? 

 

Заняття 7. «Професійні якості та компетенції психолога» 

Мета: дослідити та коректувати небажані соціальні ролі та форми 

поведінки. Формування професійної позиції психолога. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Маска». 

Мета: оцінка себе та інших, самоприйняття, розвиток уміння бачити 

позитивне в інших. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: учасникам роздають матеріали та пропонують створити 

маску (намалювати або вирізати з паперу). Тренер заохочує учасників до 

активної творчості та руйнування стереотипів. Після того, як всі учасники 

створили свої арт-продукти, тренер пропонує їм поділитися отриманим 

досвідом та звертає увагу на такі ключові моменти при роботі з маскою: що 

маска показує, що хотіла б показати, що маска не хоче показувати, чого маска 

боїться, яке найзаповітніше у маски бажання тощо. Закінчується вправа 

виставкою робіт та обговоренням процесу роботи. 

2. Вправа «Спогади дитинства». 

Мета: зняття емоційного стомлення та внутрішніх «утисків», 

знаходження внутрішньої стабільності. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: матеріали для колажу, олівці, фарби, папір, 

кольоровий папір. 
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Хід вправи: учасникам роздають матеріали та пропонують створити 

колаж своїх спогадів дитинства. Така техніка дає можливість зняти 

психологічні обмеження та рамки. Тренер ще раз нагадує принципи роботи з 

колажем. Після виконання можна організувати виставку та за бажанням 

обговорити роботи. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Стандарти у роботі арт-психологів»: 

 стандарти професійної підготовки арт-психологів в Україні; 

 європейські стандарти підготовки арт-психологів; 

 перспективи розвитку арт-корекції; 

 важливість особистої корекції арт-засобами та супервізійний супровід 

діяльності. 

4. Вправа «Будинок, дерево, людина». 

Мета: ознайомлення з проективною методикою для діагностики 

особистості та  дослідження  актуальних  соціальних та сімейних  відносин. 

Необхідний час: 50 хв. 

Допоміжні матеріали: фарби, олівці, папір. 

Хід вправи: суть методики полягає в тому, що пропонується намалювати 

будинок, дерево і людину. Потім проводиться аналіз різноманітних 

характеристик малюнка і опитування. Отже, спочатку учасники малюють 

будинок, дерево і людину в одному малюнку. Вважається, що взаємодія між 

цими трьома об’єктами є зоровою метафорою. Пропонується використовувати 

чистий аркуш паперу стандартного розміру і олівці. 

Після закінчення можна знову обговорити в колі процес роботи та 

труднощі, що виникли. 

5. Вправа «Мій стан». 

Мета: практикувати вміння та створювати навички практичного 

застосування своїх фахових знань, досвіду та рис у контексті прямого 

розв’язання ситуаційно-конкретизованих задач, пов’язаних з арт-терапією.  

Необхідний час: 30 хв. 
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Допоміжні матеріали: фарби, олівці, папір. 

Хід вправи: тренер пропонує за допомогою арт-матеріалів зобразити свій 

актуальний емоційний стан. Учасникам важливо розказати про можливості 

безпредметного малювання (релаксація, гармонізація, концентрація тощо) та те, 

що, лише відпустивши свою раціональну сторону свідомості, можна досягти 

балансу з підсвідомим. За бажанням можна обговорити роботи та емоції в колі 

після завершення виконання вправи. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

 Які із професійних вмінь та навичок психолога були предметом 

нашого обговорення сьогодні? 

 Які арт - засоби допомогли це виявити? 

 Які якості вам важливо розвивати в собі? 

 Якими компетенціями має бути наділений психолог? 

 Що демонстрували ви, що – інші люди? 

 З чим ви йдете додому? 

 

Заняття 8. «Межі професійної діяльності психолога». 

Мета: розвиток професійних  компетенцій психолога 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Чорнильні плями та метелики». 

Мета: ознайомити з арт-матеріалами. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію: капніть 

на папір чорнилом або рідкою фарбою, далі згорніть аркуш навпіл, а потім 

розгорніть. Спробуйте перетворити ці плями в образи, як продовження можете 

вирізати і домалювати окремі фрагменти плям, які найбільш імпонують вам. 
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Після виконання вправи учасники повертаються в коло та обговорюють 

найважливіші аспекти процесу створення та самої роботи. 

2. Вправа «Пошкрябана поверхня». 

Мета: подолання труднощів у комунікаціях  

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та знайомить з 

інструкцією: розфарбуйте паперову поверхню фломастерами, потім замалюйте 

зображення восковими олівцями або пастеллю. А тоді подряпайте поверхневий 

шар вашої роботи так, щоб стало видно фарбу нижнього шару. Після 

завершення можна зробити виставку робіт та провести гру у вільні асоціації 

щодо робіт один одного. Учасники за бажанням розповідають про процес 

виконання і свої почуття. Тренер стимулює та направляє дискусію. 

3. Вправа «Фреска «Тварини». 

Мета: тренування та розвиток когнітивних навичок для сприяння 

підвищенню рівня адаптивних можливостей особистості. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та пропонує намалювати 

або вирізати з паперу фігуру будь-якої тварини. Потім всіх тварин учасників 

прикріпляють до спільного ватману. Тренер звертає увагу на розташування 

фігур і те, чи подобається учасникам загальний вигляд спільної роботи, чи 

хотіли б вони щось змінити. Після виконання вправи учасники повертаються в 

коло та обговорюють найважливіші аспекти процесу створення і самої роботи. 

 

4. Вправа «Мапа твого району або міста». 

Мета: тренування та розвиток когнітивних навичок для сприяння 

підвищенню рівня адаптивних можливостей особистості. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 
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Хід вправи: тренер дає інструкцію: намалюйте або виріжте зображення 

будинків, транспортних засобів, пішоходів і розмістіть їх на аркуші паперу, 

створюючи маршрут руху до тих чи інших міських об’єктів. Далі необхідно на 

готовій роботі знайти себе: де ви розташовані, чим займаєтесь, куди 

направляєтесь, хто ще є на вашій мапі і чи хотіли б ви щось змінити у своїй 

роботі. Учасники за бажанням розповідають про процес виконання і свої 

почуття. Тренер стимулює та направляє дискусію. 

5. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Які із навичок роботи психолога були предметом розгляду на 

сьогоднішньому занятті? 

‒ Чи важко було вам спілкуватись? Як в цьому процесі вам допомогала 

арт - технологія? 

‒ Які арт-продукти допомогали виявити компетенції психолога? 

‒ Якою має бути межа між професійним і особистісним Я? 

‒ Чи задоволені ви своєю роботою? 

‒ З чим ви йдете додому? 

 

Заняття 9. «Мої труднощі в майбутній професії». 

‒ Мета: розвивати структури самосвідомості особистості як основу 

особистісного та професійного розвитку. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Лінії життя». 

Мета: самопізнання, заглиблення у свій внутрішній світ та орієнтація в 

ньому. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 
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Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали і пропонує зобразити своє 

життя у вигляді лінії або шляху на місцевості, позначити символами чи словами 

найбільш значущі події та етапи свого життя:  

‒ зобразіть свій життєвий шлях у вигляді лабіринту або спіралі з 

позначеннями; 

‒ зобразіть не тільки минуле і сьогодення, а й майбутнє;  

‒ проілюструйте свій малюнок вирізками з журналів;  

‒ зверніть особливу увагу на напрям «лінії життя», її мету, моменти, 

пов’язані з подоланням перешкод тощо. 

Після створення арт-продукту можливе обговорення в колі за бажанням. 

2. Вправа «Те, що я люблю і те, що я не люблю». 

Мета: розкриття структури розвитку самосвідомості особистості. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію 

символічно зобразити людей, яких ви любите найбільше і найменше. Можна 

вирізати з глянцевих журналів та об’єднати в один колаж. Або ж поділити 

аркуш на кілька частин і намалювати на них тих, ким ви захоплюєтеся, кого ви 

ненавидите, любите, про кого сумуєте, з ким хотіли б помінятися місцями, про 

кого час від часу думаєте. Під час роботи тренер акцентує увагу на тому, щоб 

учасники менше думали, а більше прислухалися до своїх відчуттів. Після 

завершення тренер стимулює дискусію представлення своїх колажів та 

пропонує учасникам навести аргументи свого вибору. 

3. Вправа «Розмова кольорів». 

Мета: розвиток комунікативних навичок за допомогою арт-матеріалів. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію: 

виберіть для себе колір і підберіть партнера, орієнтуючись на його колір. Потім 

пари зображують «розмову» кольорів на одному аркуші паперу. Кожен 
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намагається вести свою лінію приблизно паралельно лінії партнера або 

продовжуючи її. Попередньо розподіливши кольори, використовуйте різні 

форми і плями у відповідь на форми і плями, які використовує партнер. 

Спробуйте імітувати емоційно забарвлений розмову, наприклад сварку тощо. 

Після завершення учасники за бажанням розповідають про процес виконання і 

свої почуття. Тренер стимулює та направляє дискусію. 

4. Вправа «Сімейна тема». 

Мета: формування цілісного уявлення про власну сімейну структуру. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає завдання: 

намалюйте себе з будь-яким членом вашої сім’ї або будь-яку важливу сімейну 

подію для вас. Після завершення учасники повертаються в коло та 

представляють свої роботи (чому саме такий вибір члена родини, що він для вас 

значить, чим пам’ятна для вас ця сімейна подія, що вона дала для вас 

сьогоднішнього тощо). 

5. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Які відкриття себе ви зробили сьогодні за допомогою арт-засобів? 

‒ Які сильні сторони вашого я були виявлені? 

‒ Чого вам бракує для майбутньої професії? 

‒ Що може бути вашим ресурсом? Яка із технік допомогла це виявити? 

‒ Чи зможете ви запропонувати подібні вправи для своїх знайомих? 

‒ На що вони будуть спрямовані? 

 

 

Заняття 10. «Особливості застосування арт-матеріалів в діяльності 

психолога». 

Мета: вдосконалення когнітивних навичок, що пов’язані з практичною 

діяльністю.  

Час: 3 години. 
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Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Почуття та емоції зараз». 

Мета: тренування самовираження за допомогою арт-матеріалів. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали і дає інструкцію: 

зобразіть свої почуття та емоційний стан в даний момент, спробуйте 

використовувати лише кольори, лінії і форми, використовуйте символи або 

техніку «каракулі». Зобразіть почуття, пов’язані з завершенням вами етапу 

життя і початком нового. Завершивши свої арт-продукти, учасники 

повертаються в коло та по черзі розповідають про свої актуальні емоції та 

почуття, вибір матеріалів та техніки застосування, проводять паралелі між 

емоційним станом до та після виконання вправи. 

2. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему 

«Знайомство з арт-матеріалами»: 

‒ зображувальні матеріали; 

‒ пластичні матеріали; 

‒ треш-матеріали. 

3. Вправа «Мої казкові секрети». 

Мета: рефлексія індивідуальних потреб і почуттів. 

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує намалювати в 

реалістичній або абстрактно-символічній манері наступне:  

а) те, чим ви хотіли б поділитися з групою;  

б) те, чим ви, можливо, могли б поділитися з групою;  

в) те, що вам не хотілося б розкривати. 
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Наступним етапом буде створення невеликих казкових оповідей на основі 

кожного малюнку. За бажанням можна обговорити малюнки та казки спільно у 

колі. 

4. Вправа «Спогади мого дитинства». 

Мета: дослідити та коректувати наявні особистісні патерни. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасниками 

намалювати найяскравіший спогад свого дитинства або тієї події, якою вони 

хотіли б поділитися. Але основною умовою є те, що учасники мають малювати 

так, як вони це робили в дитинстві, і згодом спробувати розказати про це від 

імені дитини. Завершується вправа спільним обговоренням причин вибору події 

та спогаду, а також емоцій, що викликала дана вправа. 

6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ В чому унікальність арт терапевтичних засобів в діяльності 

психолога? 

‒ Яке із завдань дається вам тяжче? Яке легше? Чому? 

‒ Як за допомогою арттехнік можна наблизитись до внутрішнього світу 

людини? 

‒ Що потрібно для цього знати? 

‒ В чому потрібно вдосконалюватись? 

‒ Чи цікавить вас діяльність арт-психолога? 

 

ІІІ. Корекційний етап. 

Мета: корекція образу професії психолога; корекція тривожних станів, 

пов’язаних із зміною професії; подолання невпевненості у власних професійних 

силах; корекція заниженої самооцінки; розвиток навичок асертивності. 

 

Заняття 11. «Який я є і яким хотів би бути». 
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Мета: поглиблення процесів самопізнання, усвідомлення поведінкових 

патернів. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Чотири стихії». 

Мета: стимулювання здатності індивіда виражати широкий спектр 

переживань. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію: 

«Створіть один або кілька малюнків, пов’язаних з різними природними 

стихіями: землею (будинок, поле, печера тощо), водою (джерело, море, озеро, 

річка тощо), повітрям (вітер, хмари, шторм тощо), вогнем (камін, лампа, світло 

тощо). Після завершення арт-робіт спробуйте поміркувати над тим, що це за 

стихія, чим вона вам подобається чи не подобається, якими властивостями ця 

стихія володіє, яким позитивними і негативними рисами вона вас може 

наділяти тощо». За бажанням можна обговорити малюнки у колі. 

2. Вправа «Мої бажання». 

Мета: стимулювання рефлексії за допомогою арт-матеріалів. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: журнали, олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий 

папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує створити 

реалістично або абстрактно одне чи кілька своїх бажань: «Зобразіть подорож, 

яку ви хотіли б здійснити, намалюйте, де вам хотілося б зараз перебувати, що 

ви зробили б, якби у вас було багато грошей, намалюйте подарунок, який вам 

хотілося б отримати, зобразіть себе в безпечному, приємному місці, а також 

людей, тварин або предмети, які знаходяться поруч з вами тощо». Після того, 
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як учасники створили арт-продукти, тренер пропонує обговорити роботи та свої 

почуття в колі. 

3. Подання теоретичної інформації у форматі міні-лекції на тему «Етапи 

арт-терапевтичного процесу»: 

‒ підготовчий етап; 

‒ етап формування; 

‒ етап укріплення; 

‒ завершальний етап. 

4. Вправа «Спільні каракулі». 

Мета: навчити виражати відчуття, пов’язані із груповою роботою. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та дає завдання: «Намалюйте 

каракулі та передайте учаснику зліва. Коли ви отримали чужу роботу, 

спробуйте щось домалювати, процес групового малювання продовжується 

доти, поки кожен учасник не отримає свій початковий малюнок. Спільна робота 

цікава для усвідомлення того, як ти себе презентуєш світу або подаєш своє 

бачення і порівняння з тим, що світ робить з твоїми бажаннями та як повертає». 

Завершується вправа обговоренням у колі того, що учасник початково бачив у 

своїй роботі, та того, що вкінці отримав. 

5. Вправа «Інтерв’ю-презентація». 

Мета: розвиток когнітивних навичок для підвищення рівня адаптивних 

можливостей особистості 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам 

поділитися на пари. У парах по черзі кожен розповідає, про що забажає (про 

свою роботу, хобі тощо), а інший намагається зобразити найважливіше з того, 

що почув. Далі необхідно помінятися ролями та обговорити в підгрупах свої 

роботи. Завершення цієї вправи відбувається спільним обговоренням в колі. 
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6. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Як ви оцінюєте своє ідеальне «Я»? яка із технік допомогла це виявити? 

‒ Як допомогає вам  група у само розумінні себе? 

‒ Чи здійснилися ваші очікування? 

‒ Оцініть ваш рівень готовності бути психологом? 

‒ Яке із завдань допомогло вам це виявити? 

‒ Чи можна арт-засоби викоритсоувати на будь якому із етапів 

консультативного процесу в роботі психолога? 

 

Заняття 12. «Спонтанність і креативність у роботі психолога» 

Мета: ознайомити зі структурою арт-корекційного процесу, стимулювати 

спонтанність, розвивати уяву і творчі здібності. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

План заняття: 

1. Вправа «Начальник та підлеглий». 

Мета: активізація та мотивування до роботи. 

Необхідний час: 30 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію 

поділитися на пари, притому один керує діями іншого, а сам каже, які 

використовувати матеріали або фарби, що і як зображувати тощо. Потім 

партнери міняються ролями. Закінчення вправи відбувається в колі, спільно 

обговорюючи враження від такої незвичної роботи. 

2. Вправа «Внутрішній конфлікт». 

Мета: навчити виражати емоції, пов’язані з конфліктами.  

Необхідний час: 40 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 
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Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує створити 

зображення будь-якого «внутрішнього» конфлікту в абстрактно-символічному 

або метафоричному вигляді. Можливе «озвучування» різних сторін (мотивів, 

потреб) «внутрішнього» конфлікту шляхом зображення їх взаємодії на папері. 

Тренер звертає увагу учасників на якнайбільш детальне зображення конфлікту, 

його сторін та аргументів, взаємодії з навколишнім середовищем та можливими 

шляхами вирішення. Бажано всі ці моменти спільно обговорити в групі для 

кращого пропрацювання можливих внутрішніх конфліктів. 

3. Вправа «Музичне малювання». 

Мета: сприяти вмінню творчого самовираження індивіда та створити 

умови для емоційної підтримки учасників. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, аудіо-записи, фарби, папір, кольоровий 

папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та дає інструкцію без теми, 

просто прислухаючись до музики, спробувати за допомогою арт-матеріалів 

передати свої враження від неї. Це може бути як щось абстрактне, так і певні 

об’єкти. Дана техніка може використовуватись як в індивідуальній, так і в 

груповій роботі. Найбільш придатною є маловідома музика, яка передає різні 

відтінки емоційних станів, твори Баха, Бетховена та інших класиків, симфонії 

Малера, Шнітке, деякі джазові твори, східна музика тощо. Закінчення вправи 

відбувається в колі, спільно обговорюючи враження від такої незвичної роботи. 

 

 

4. Вправа «Діалоги». 

Мета: навчити відображати свій життєвий досвід і систему відносин з 

іншими за допомогою арт-матеріалів. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, глина, пластилін, фарби, папір, кольоровий 

папір. 
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Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує зобразити на 

малюнку або в скульптурі свої різні, ймовірно, суперечливі якості у вигляді 

окремих персонажів, а потім скласти діалоги між ними і розіграти яку-небудь 

сцену, постарайтися знайти можливість для їх примирення. Тут вперше було 

використано елементи драма-терапії у поєднанні з ізотерапією чи пластичними 

матеріалами. Сила і глибина впливу драматерапії пов’язана з можливістю 

виражати події і переживання виразно, ясно, точно, що дає можливість 

пригадувати і переживати інакше життєві події, подивитися на них зі сторони. 

Важливо всі ці моменти обговорити в групі для кращого внутрішнього 

пропрацювання. 

5. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Чи вдалось вам бути спонтанними? Як це проявлялось? 

‒ Як сприяють арт-засоби вияву спонтанності? 

‒ Які арт-матеріали для вас були неочікуваними? 

‒ Що ви відкрили в собі? В інших учасниках? 

‒ Як ви оцінюєте свою креативність? 

 

Заняття 13. «Розвиток навичок асертивності в арт-корекційному 

процесі» 

Мета: подолання тривожності, невпевненості, поглиблення самопізнання. 

Час: 3 години. 

Оснащення: аркуші ватману, фарби, кольорові олівці, фломастери, 

маркери. 

 

План заняття: 

1. Вправа «Збиток та його компенсація». 

Мета: розвивати асертивні  навички, досліджувати і коректувати власні 

емоції та думки  

Завдання: 

Необхідний час: 55 хв. 
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Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію 

поділитися на дві групи, створити будь-який малюнок і передати його іншій 

підгрупі, яка буде намагатися його зіпсувати або подати в іронічному вигляді. 

Змінену роботу необхідно повернути першій підгрупі. Закінчення вправи 

відбувається в колі, спільно обговорюючи враження від такої незвичної роботи. 

2. Вправа «Пори року». 

Мета: розвивати увагу, уяву, мислення за допомогою арт-матеріалів  

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали (кожному по чотири великі 

аркуші паперу різного кольору) та просить членів групи визначити, яким порам 

року відповідає той чи інший колір. Потім необхідно вирізати з журналів 

картинки, відповідні різним порам року, розмістити їх на різних аркушах та 

приклеїти. Під час роботи важливо нагадати учасникам поспостерігати за 

своїми емоціями (з яким кольором найприємніше працювалося, який колір 

паперу викликав відразу, які думки та почуття виникали при роботі над кожним 

сезоном тощо). Закінчення вправи відбувається в колі, спільно обговорюючи 

враження, емоції, думки, спогади, що активувалися в процесі роботи. 

3. Вправа «Калейдоскоп життєвого шляху». 

Мета: розвиток  рефлексії за допомогою арт-матеріалів  

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує намалювати сцени, 

пов’язані з найбільш яскравими спогадами у вашому житті:  

‒ намалюйте сцени зі свого дитинства, юності, дорослого періоду життя; 

‒ намалюйте сцени, пов’язані з хорошими і поганими спогадами,  

‒ намалюйте сцени, пов’язані з сильними почуттями, що були у вас в 

житті; 
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‒ намалюйте сцени, пов’язані з найбільш важливими подіями вашого 

життя; 

‒ намалюйте те, що найбільш важливо для вас сьогоденні, 

‒ зобразіть членів своєї сім’ї або знайомих, з якими у вас пов’язані 

«незавершені» справи або яким ви не встигли щось сказати. Додайте до 

малюнків те, що ви хотіли б зробити чи сказати. 

Закінчення вправи відбувається в колі, спільно обговорюючи враження, 

емоції, думки, спогади, які активувалися в процесі роботи. 

4. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Чи можете назвати ви себе впевненою людиною? 

‒ Яке із завдань допомогли виявити свою впевненість? 

‒ Чи помітили це інші учасники? 

‒ Що ви помітили в інших учасниках? Наскільки вони були 

впевненими? 

‒ Чи потрібно бути впевненим в роботі психолога? 

‒ В чому це виявляється? 

‒ Які із арттехнік сприяють розвитку асертивності? 

 

Заняття 14. «Арт-техніки на самоприйняття». 

Мета: сприяти відображенню індивідом особистісного та професійного 

досвіду. 

План заняття: 

1. Вправа «3D-автопортрет». 

Мета: сприяти відображенню особистісного досвіду. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію, 

використовуючи будь-які матеріали, створити трьохвимірне зображення самого 

себе (абстрактне або реалістичне). Можна використовувати будь-які наявні 
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матеріали. Після створення відбувається презентація своїх робіт учасниками та 

обговорення процесу роботи. 

2. Вправа «Страх». 

Мета: розвивати вміння творчо підходити до вираження негативних 

емоцій. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам 

зобразити свій страх (або страхи) і те, з чим він пов’язаний. Зображення може 

бути символічним: 

‒ Уявіть, що ви ховаєтеся. Де і від кого? Намалюйте цю ситуацію. 

‒ Уявіть незнайомі двері або ворота. Намалюйте, що або хто 

знаходиться за ними. 

Після створення малюнку тренер пропонує учасникам зробити з ним все, 

що забажають. Це може бути як знищення малюнку, так і перемальовування, 

однак інколи учасники нічого не хочуть змінювати – такий варіант теж 

прийнятний. Виконавши останній етап, тренер пропонує повернутися в коло та 

обговорити свої почуття. 

3. Вправа «Мій друг». 

Мета: дослідження та корекція наявних міжособистісних відносин та 

структур. 

Необхідний час: 30 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам 

зобразити абстрактно-символічно або реалістично важливу людину в їхньому 

житті. Можна зобразити товариша в минулому і сьогоденні або в 

прогнозованому майбутньому. Закінчення вправи відбувається спільним 

обговоренням у колі своїх робіт. 

4. Вправа «Емоційні портрети». 
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Мета: розвивати комунікативні навички, досліджувати і коректувати 

соціальні ролі і актуальні форми поведінки. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам 

намалювати один одного за бажанням, але портрет має передавати певну 

емоцію, яка, на думку учасника, переважає у його партнера. Намалювавши 

портрети, бажано підписати їх з іншої сторони. Тренер збирає всі малюнки та 

виставляє посеред кола, учасникам пропонується відгадати, де хто зображений 

та чому. Техніка закінчується спільним обговоренням у колі емоцій та думок 

учасникам тренінгу. 

5. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Яким ви бачити себе сьогодні? 

‒ Чи змінилось ваше уявлення про себе у порівнянні із першими 

зустрічами? 

‒ Якими є ваші нові професійні способи поведінки? 

‒ Як сприяли арт-засоби цьому процесу? 

‒ Чи задоволені ви своєю роботою? Над чим треба працювати? 

‒ З чим ви йдете додому? 

 

Заняття 15. «Інтеграція Я-особистісного і Я-професійного                  

арт-засобами». 

‒ Мета: підведення підсумків тренінгової програми та визначення  її 

впливу на особистісний та професійний розвиток учасників; 

План заняття: 

1. Вправа «Скульптура ситуації». 

Мета: навчити змістовної рефлексії індивідуальних потреб і почуттів за 

допомогою арт-матеріалів. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, глина, пластилін, фарби, папір, картон. 
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Хід вправи: тренер роздає учасникам матеріали та дає інструкцію зробити 

фігурки з глини, пластиліну або картону: «Зобразіть себе предметно або 

символічно, але в якійсь незвичній для вас ролі. Поділіться в трійки і розіграйте 

яку-небудь ситуацію. Можна використовувати додаткові різноманітні предмети 

або іграшки». Завершення цієї вправи відбувається в колі, учасники 

представляють свої фігурки, аналізують, що ж за незвичні риси вона розкриває 

та як працювалося в процесі програвання в підгрупах. 

2. Вправа «Робота із знайденими предметами». 

Мета: досліджувати і коректувати важливі соціальні ролі в житті індивіда. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фігурки, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер дає інструкцію знайти в межах приміщення будь-які 

матеріли, що подобаються учасникам (фігурки, стільці, квіти, каремати тощо), і 

спробувати створити з них цілісну картину світу – чи то колаж, чи то 

скульптуру, основне, щоб всі предмети були знайдені самими учасниками. 

Після створення власного арт-продукту учасники розказують про свою роботу 

(як працювалося, чи важко було здобувати предмети, які думки приходили під 

час роботи, що сподобалось, а що ні, на що надихнула робота тощо). Пізніше 

можна повернутися в коло та розповісти про процес роботи. 

3. Вправа «Повернення». 

Мета: сприяти вмінню творчого самовираження особистості. 

Необхідний час: 35 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, чорнила, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам згадати 

весь процес навчання арт-терапевтичного тренінгу (що найбільше 

запам’яталось, яка тема викликала найбільшу хвилю емоцій, що залишилося 

незрозумілим, які власні арт-продукти найбільше вразили, а які не сподобалися 

тощо). В арт-корекційному процесі важливо мати можливість повернутися до 

минулих арт-продуктів. І тому тренер пропонує учасникам згадати свої роботи і 

повернутися до якоїсь однієї, яку вони хотіли б або перемалювати, або 
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доповнити чимось. Таке завдання дає можливість повернутися до 

непропрацьованих моментів учасників. Завершення вправи відбувається в колі, 

учасники обговорюють, яку саме роботу захотіли змінити та чому, і якщо є 

можливість, то показати ці дві роботи разом для загального аналізу. 

4. Вправа «Закінчення». 

Мета: аналіз рефлексiй групи та роботи групи. 

Необхідний час: 45 хв. 

Допоміжні матеріали: олівці, фарби, папір, кольоровий папір. 

Хід вправи: тренер роздає арт-матеріали та пропонує учасникам разом 

створити композицію – чи колаж, чи малюнок – на тему «Закінчення арт-

корекційного тренінгу». Важливо, щоб всі учасники долучилися до 

обговорення спочатку ідеї, а згодом і роботи над нею.  

5. Підведення підсумків заняття. Аналіз результатів: 

‒ Яким є ваш індивідуальний результат після проходження арт-

корекційної програми? 

‒ Якими професійними компетенціями ви володієте на сьогодні? 

‒ Якою мірою арт-корекція сприяла вашому професійному і 

особистісному росту? 

‒ Якою є ваша індивідуальна зона професійного росту? 

‒ Які цілі ви плануєте для себе надалі? 

‒ Чи є в них місце арт-засобам? 

Як зазначалось у підрозділі 3.1, під час фасилітативного арт-корекційного  

тренінгу учасникам давались індивідуальні домашні завдання.  

Розглянемо ці завдання, які виконувались в домашніх умовах, більш 

детально.  

Індивідуальне домашнє завдання № 1. 

Створення професійного психологічного портрету арт-психолога. Робота, 

що передбачає можливість індивідуального чи групового виконання (у групах 

із 2–3 осіб) і складається з таких частин: 
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1. Визначення обов’язкових компонентів «портрету»: професійно-

діяльнісного (наявність необхідних знань і здібностей, сформованість 

професійних умінь і навичок); індивідуально-особистісного (сформованість 

особистісних якостей, психічних процесів тощо, необхідних для ефективного 

виконання професійних функції). 

2. Створення колажу та його описання (у вигляді есе). 

3. Самоаналіз за визначеними компонентами із використанням 

психодіагностичних методик (орієнтовно 5–7 методик). 

4. Представлення на тему «Я – психолог» в аудиторії. 

Індивідуальне домашнє завдання № 2. 

Дослідження особистості (групи) за допомогою вивчених арт-

терапевтичних методик і технік. Дослідження виконується індивідуально і має 

складатися з таких частин: 

1. Постановка цілей та завдань роботи. 

2. Підбір необхідної арт-корекційної методики з урахуванням мети та 

завдань роботи. 

3. Проведення методики. 

4. Аналіз отриманих результатів. 

5. Визначення труднощів, які виникали при виконанні завдання. 

Індивідуальне домашнє завдання № 3. 

Розробка арт-корекційної програми роботи з певною категорією клієнтів. 

Робота передбачає можливість індивідуального чи групового виконання (у 

групах із 2–3 осіб) і складається з таких частин: 

1. Вибір проблематики та групи клієнтів, на роботу з якими спрямована 

програма. 

2. Постановка цілей і завдань роботи. 

3. Підбір необхідних арт-корекційних методик з урахуванням мети та 

завдань роботи. 

4. Розробка орієнтовного плану роботи з клієнтом чи групою. 
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5. Прогнозування ефективності використання програми в роботі 

клієнтом чи групою. 

Описання труднощів, які виникали при створенні програми. 

Індивідуальні домашні завдання були спрямовані на закріплення 

отриманих на заняттях знань, умінь і навичок у сфері арт-корекції. Ці завдання 

також сприяли розвитку професійної та особистісної самостійності учасників. 
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Додаток Н 

 

Ри

с. 2

.4. 

Рез

уль

тат

и 

ма

три

ці 

пер

ви

нн

их  

Загальна дисперсія 
К

о
м

п
о

н
ен

т Початкове значення 
Вилучення суми квадратів 

навантажень 

Обертання суми квадратів 

навантажень 

Загал

ьне 

% 

дисперсі

ї 

Накопичува

льний % 
Загальне 

% 

дисперсі

ї 

Накопичува

льний % 
Загальне % дисперсії 

Накопичув

альний % 

1 3,263 12,550 12,550 3,263 12,550 12,550 2,740 10,540 10,540 

2 2,989 11,496 24,046 2,989 11,496 24,046 2,533 9,743 20,283 

3 2,043 7,859 31,905 2,043 7,859 31,905 2,054 7,899 28,182 

4 1,680 6,462 38,367 1,680 6,462 38,367 1,905 7,328 35,510 

5 1,642 6,314 44,681 1,642 6,314 44,681 1,890 7,270 42,780 

6 1,485 5,711 50,392 1,485 5,711 50,392 1,838 7,070 49,850 

7 1,407 5,412 55,805 1,407 5,412 55,805 1,548 5,955 55,805 

8 1,175 4,521 60,325       

9 1,054 4,053 64,379       

10 ,969 3,728 68,107       

11 ,914 3,514 71,621       

12 ,848 3,263 74,884       

13 ,776 2,984 77,868       

14 ,690 2,653 80,521       

15 ,607 2,335 82,856       

16 ,583 2,243 85,099       

17 ,535 2,059 87,158       

18 ,515 1,979 89,137       

19 ,478 1,838 90,975       

20 ,424 1,630 92,605       

21 ,388 1,491 94,096       

22 ,380 1,461 95,557       

23 ,338 1,298 96,855       

24 ,303 1,164 98,019       

25 ,280 1,075 99,094       

26 ,236 ,906 100,000       

Метод вилучення: Аналіз 

основних компонентів 
      


