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В статті обґрунтовано питання теоретико-методологічного переосмислення академічної підготовки психологів
і, зокрема, психологів-консультантів, в ракурсі навчального опосередкування макрогенезу їх «картини світу».
Охарактеризовано теоретичні моделі академічної підготовки психологів. Досліджено ефективний досвід реалізації поліфонічної мети навчально-професійної підготовки психологів-консультантів. Розглянуто причини
протиріч сучасних організаційних, методичних і теоретико-методологічних підходів до їх професійної підготовки. Визначена багатофункціональна дія навчально-професійного процесуального вектору, який постає і умовою, і змістом, і операційним механізмом, генеруючим професійну специфіку «картини світу» майбутнього
психолога-консультанта. Доведено, що зміст та організація навчально-професійної діяльності потребують
створення умов та опрацювання засобів макрогенезу «картини світу» майбутніх психологів-консультантів як
необхідного модусу, спрямованого на об’єктивацію студентами власних засобів та шляхів унікальної суб’єктивної репрезентації об’єктивної дійсності. Розглянуто досвід рівневого, «випадкового» і «психотехнічного»
підходів до професійної підготовки майбутніх психологів-консультантів. Охарактеризовано компаративістичний підхід до викладання психологічних дисциплін. Акцентована увага на ролі викладача в трансляції студентам не тільки знань й умінь, але й власної «картини світу», самовартісних смислових утворень особистості.
Доведено, що мультифакторність процесу макрогенезу «картини світу» майбутніх психологів-консультантів
ураховується за умови застосування фреймового підходу до побудови психолого-педагогічної програми розвитку суб’єктивної моделі дійсності.
Ключові слова: культурно-освітній простір, навчально-професійний процесуальний вектор, психологопедагогічні й організаційні умови, трансляція «картини світу», фреймовий підхід.

Постановка проблеми. В процесі підготовки

відкритих ним континуальних смислів як міні-моделей

майбутніх психологів-консультантів важливим є фоку-

дійсності. Тому спрямована макрогенеза «картини сві-

сування уваги на макрогенезі (розвитку) їх «картини

ту» є системотвірним вектором формування професій-

світу» як багатошарової конструкції суб’єктивних обра-

ної ідентичності психолога-консультанта, вбираючи в

зів реального світу та смислових зв’язків між ними.

себе конструкти опису професійного світу та семантич-

Багаторівнева ієрархізована система уявлень про світ і,

ні універсалії щодо нього.

зокрема, професійний світ, виступає планом внутріш-

Детермінуючою

ньої діяльності психолога-консультанта й інтегратив-

«картини

ною системою дискретних значень, що складається з

професійна

світу»

засадою

фахівця

діяльність

конструювання

виступає
майбутніх

навчальнопсихологів-
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консультантів, яка складає простір розгортання їх про-

Академічна освіта набула широкого й ефектив-

фесійних екзистенцій та професійного тезаурусу, ство-

ного досвіду в реалізації означеної складної, поліфоніч-

рення особистісних фільтрів сприйняття запиту клієнта,

ної мети. Водночас, сучасні організаційні, методичні і

визначення траєкторій експлорації його внутрішнього

теоретико-методологічні підходи до професійної підго-

досвіду та форми йі спрямування процесу консультати-

товки психологів можна визначити як неоднозначні.

вних змін. Узагальнюючи аналіз поняття «образ світу»,

Суперечливість властива як вимогам до суб’єктів нав-

В.П. Серкін наголошує: «Образ світу описує суб’єктив-

чання (до викладачів і студентів), так і до змісту, до

ну, упереджену модель світу, що … розвивається на

засобів та форм професійної підготовки.

засаді системи діяльностей, в які залучена люди-

Перефразовуючи слова Дж. Прохазка щодо

на» (Серкин, 2008: 88). Крім того, аналізуючи багаточи-

психотерапевтичних систем (Прохазка & Норкросс,

сельні експериментальні дослідження структурних ша-

2007: 15), можна зазначити, що академічна підготовка

рів образу світу (ядерного, семантичного та перцептив-

майбутніх психологів-консультантів, пізнала нищівного

ного), дослідник резюмує: «Функціональна генеза обра-

удару від свого власного блискучого розвитку– її стабі-

зу світу на всіх шарах відрізняється професійною спе-

льності загрожує надмірно інтенсивний розвиток пси-

цифікою … і детермінована різними діяльностями суб’-

хологічних служб і відповідне породження закладів

єкта» (Серкин, 2008: 107-108).

вищої освіти і кафедр, що здійснюють підготовку фахі-

Згідно з цим, навчально-професійний процесу-

вців психологічного профілю, використовуючи всі існу-

альний вектор, який складається з пізнавальної, теоре-

ючі форми навчання. В.Г. Панок справедливо зазначає:

тичної, практичної, зовнішньої, внутрішньої діяльно-

«Майбутні фахівці майже не одержують практичної

стей студентів, виконує багатофункціональну дію – він

підготовки у ВНЗ, не мають навичок практичної роботи

постає і умовою, і змістом, і операційним механізмом,

з клієнтами, виявляються непідготовленими до розв’я-

генеруючи професійну специфіку «картини світу» май-

зання актуальних життєвих проблем особистості клієн-

бутнього психолога-консультанта. Тому важливим є

та. Теоретична підготовка випускників є несистематич-

питання теоретико-методологічного переосмислення

ною, часто – еклектичною. Деякі випускники не знають

академічної підготовки психологів і, зокрема, психоло-

класичних

гів-консультантів в ракурсі навчального опосередку-

Г.С. Костюка, С.Л. Рубінштейна. Тут, як і в практиці,

вання макрогенезу їх «картини світу».

можна відмітити проникнення ненаукових, містичних

психологічних

робіт

Л.С. Виготського,

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

концепцій і теорій» (Панок & Обухівська & Острова,

Академічний формат професіогенезу майбутніх психо-

2016: 11). До формально-організаційних причин зни-

логів-консультантів спрямовується на реалізацію бага-

ження якості академічної підготовки практичних пси-

топланової мети. Ключовими планами професіогенезу

хологів, В.Г. Панок відносить:

виступають:

1)

пізнання суспільного досвіду і розвиток світогляду;

гонитву за кількісними показниками кон-

тингенту студентів в умовах контрактної форми навчання в закладах вищої освіти;

засвоєння фахових знань, умінь і навичок;
розвиток професійно значущих якостей і становлення суб’єкта фахової діяльності;
формування професійної й особистісної позиції;

2)

велике академічне навантаження виклада-

3)

недостатню кількість кваліфікованих ви-

чів;
кладачів;
4)

конструювання образу світу професії й розвиток професійної свідомості;

якість викладання профільних дисциплін,

яка зумовлюється теоретичною безсистемністю; незнанням викладачами фундаментальних теорій і мето-

підготовка компетентного фахівця, орієнтова-

дів; низьким рівнем володіння загальнонауковою мето-

ного на постійний професійний розвиток і самовдоско-

дологією; формальним ставлення до оцінювання знань

налення.

студентів;
© Svitlana Kalishchuk
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5)

концептуальну еклектичність у норматив-

методологічного дослідження забезпечила досягнення

но-методичному забезпеченні підготовки, зокрема, не-

змістового і структурно-організаційного результатів

обхідність сформувати при підготовці практичних пси-

аналізу змісту та організаційно-педагогічних умов нав-

хологів 475 умінь з переліку «Виробничих функцій,

чального процесу підготовки психологів-консультантів

типових завдань діяльності та умінь, які повинен мати

та складається з методу моделювання з метою відтво-

випускник ВНЗ»;

рення сутнісних ознак навчально-професійної підготов-

6)

гонитву за дотриманням формальних ліце-

ки психологів; методу реконструювання – змістовного

нзійних вимог, за якими викладач більш зорієнтований

й структурного визначення психолого-педагогічних

на зростання свого наукового рівня, ніж на удоскона-

умов професійної підготовки психологів та фреймового

лення методики викладання дисциплін (Панок, 2013:

підходу як методичної засади побудови практико-

135).

орієнтованої психолого-педагогічної програми макрогеДоповнюється цей перелік неправомірним що-

до мети професіогенезу майбутніх психологів, значним
поширенням заочної й дистанційної форм навчання

незу

«картини

світу»

майбутніх

психологів-

консультантів.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Н.О. Антонова,

Пошук умов, форм і підходів до вирішення проблеми

«повноцінне формування професіонала-практика пе-

академічної підготовки фахівців-психологів і, зокрема,

редбачає збільшення частки очного навчання. Це уне-

практичних психологів і психологів-консультантів є

можливлює

модусом інтересів відомих дослідників, що відобража-

психологів.

Як

слушно

освоєння

зауважує

психології

в

інших

фор-

ється в грандіозній низці вагомих дослідницьких ідей

мах» (Антонова, 2010: 301).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Крім означених питань, зміст та орга-

та досвіді їх реалізації.
Базові, системотвірні концептуальні засади

нізація навчально-професійної діяльності потребує

підготовки

психологів

рекомендуються

створення умов та опрацювання засобів макрогенезу

Н.В. Чепелєвою. Дослідниця пропонує систему органі-

«картини світу» майбутніх психологів-консультантів як

зації підготовки практичних психологів з виокремлен-

необхідного модусу, спрямованого на об’єктивацію

ням трьох рівнів:

студентами власних засобів та шляхів унікальної суб’-

світоглядного, який забезпечує формування

єктивної репрезентації об’єктивної дійсності. Забезпе-

професійної свідомості та засвоєння норм, зразків стій-

чення навчально-професійною діяльністю руху макро-

кої системи цінностей та правил поведінки відповідно

генезу

професійного етикету психолога;

«картини

світу»

майбутніх

психологів-

консультантів є, на наш погляд, важливим завданням,

професійного, що зумовлює оволодіння необ-

яке спрямовується, з одного боку, на складання реаліс-

хідною системою знань, технологією майбутньої прак-

тичних зв’язків зі світом (образ себе, життєві ситуації,

тичної діяльності, формування психологічної культури;

професійні завдання, уявлення про професійну позицію

особистісного, котрий спрямований на форму-

тощо), з іншого, – на пізнання й розуміння світу з побу-

вання у студента професійно значущих якостей особис-

довою на засаді «самовіднесення» і співпричетності

тості, гуманістичної спрямованості, «діалогічності» як

деталізованої професійної «картини світу» з власними

центрального її компонента, здатності до професійної

інтенціями вибору, свободи й відповідальності.

ідентифікації (Чепелєва & Пов’якель, 1998).

Мета статті – висвітлити теоретичні моделі

Автор наголошує, що враховуючи орієнтацію

навально-професійної підготовки й емпіричний досвід

професії психолога на надання допомоги іншим,

їх втілення як простір, системотвірним елементом яко-

«головним інструментом роботи фахівця виступає його

го виступає можливість впливати на макрогенезу

власна особистість: самооцінка, цінності, образ себе та

«картини світу» майбутніх психологів-консультантів.

образ навколишнього тощо» (Чепелєва, 1999, 242). То-

Наукове обґрунтування методології проведеного

дослідження.

Процедура

теоретико-

му пріоритетним завданням професійної підготовки
практичного психолога є становлення його особистіс© Svitlana Kalishchuk
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ного «Я», формування професійної і психологічної ку-

ність фахової діяльності – компетентностей, котрі інте-

льтури та діалогізму як найважливішої професійної

груються в соціальну комунікативну компетентність.

якості. Н.В. Чепелєва обґрунтовує структуру процесу

Кожен рівень системи специфічно наповнює елементи

професійної підготовки психологів (на прикладі прак-

системи, якими є:

тичних психологів), яка складається з взаємопов’язаних

1.

Зміст навчання, що складається із загально

і переплетених чотирьох блоків. Перший блок, підгото-

-гуманітарної та загальнотеоретичної підготовки; ви-

вчий, мета якого полягає у дифенціюванні за рівнем

вчення теоретичних і методичних засад та конкретного

професійної придатності до роботи з людьми претенде-

напряму прикладної психології; опанування основними

нтів на навчання; у диференціюванні та орієнтації сту-

технологіями роботи в одному з напрямів психологіч-

дентів на початку навчання на різні напрями навчання:

ного практикування.

психолог-викладач,

психолог-дослідник,

психолог-

2.

Спосіб організації навчального матеріалу:

терапевт; в адаптації студентів до психологічного кон-

аналітико-рефлексивний (одиниці аналізу – науковий

тексту шляхом вивчення дисциплін загальна і вікова

факт,

психологія та участі у тренінгових групах спілкування.

синтетичний (одиниці аналізу – «життєва проблема»,

Другий, діагностичний блок, стосується студентів 2-3

«життєвий шлях», «життєва перспектива»); індивідуа-

курсів та складається з процесу опанування студентами

льно-типологічний (одиниці аналізу – випадок, життєва

основ психодіагностики та самопізнання, а також усу-

ситуація, життєва проблема клієнта).

нення особистісних перешкод на шляху особистісно-

закон,

3.

наукова

концепція);

структурно-

Основні форми навчальної діяльності –

професійного зростання. Цей етап включає вивчення

лекційно-лабораторна, самостійна робота с першодже-

експериментальної психології та психодіагностики, а

релами, науково-дослідна робота; семінари, дискусії,

також залучення студентів до діагностичної й тренінго-

тренінги, обговорення реальних випадків з практики

вої роботи. Третій, особистісно-професійний корекцій-

надання

ний блок, орієнтовано на студентів 3-4 курсів і спрямо-

практичні: психологічна робота, семінари з аналізу

вується на роботу з виявленими на попередньому етапі

практичного досвіду, професійна рефлексія тощо.

особистісними проблемами студентів та формування у

психологічної

4.

допомоги;

аналітично-

Форми і зміст практик – монологічна

них професійно-значущих комунікаційних умінь. Фор-

(спостереження, аналіз), науково-дослідна, педагогічна

мами навчання виступають активні методи (тренінги

(асистентська); ознайомлювальна, участь у роботі прак-

сенситивності, особистісного зростання) та галузеві

тичного психолога (спостереження), супервізія, інтерві-

психотерапії з програванням обох ролей – клієнта й

зія; ординатура (практична робота під керівництвом

асистента психотерапевта. Провідні навчальні дисцип-

спеціаліста).

ліни цього блоку – психокорекція, основи психологіч-

5.

Основні результати навчання – система

ного консультування та психотерапії. Четвертий блок

наукових знань, гуманістична спрямованість особис-

професійної підготовки практичних психологів спрямо-

тості, професійна мотивація, навички дослідної роботи;

вується на оволодіння ними прийомами самореабіліта-

знання теоретичних основ практичної психології; воло-

ції з метою обновлення «цілісності Я» та прийомами

діння основними технологіями в одному з напрямів

само- і взаємокорекції (Чепелєва, 1999: 243-248).

діяльності,

Ще один рівневий підхід, який також заслуго-

соціальна

компетентність,

деонтологія

(Панок, 2013: 137).

вує на ретельне вивчення і застосування, запропонова-

«Випадковий підхід» та забезпечення ціліснос-

ний В.Г. Панком (Панок, 2013). Автор обґрунтовує три-

ті у відображені життєвої ситуаціях на першому рівні;

рівневу систему підготовки практичних психологів, а

синтезування розрізнених знань у єдину систему уяв-

саме: розвиток і формування професійних знань, умінь

лень, моделей і концепцій на другому та технологічна

та навичок; формування професійної мотивації, позиції,

готовність на третьому рівні – такий шлях академічної

ставлення до професії та умов її здійснення; формуван-

професійної підготовки практичного психолога вибудо-

ня особистісних рис і якостей, що забезпечують успіш-

вує В.Г. Панок. Цей шлях обов’язково, як слушно наго© Svitlana Kalishchuk
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лошує дослідник, супроводжується формуванням осо-

рія

якості

професійної

підготовки

психологів,

бистісного новоутворення – професійної позиції, в якій

О.Ф. Бондаренко позначає інтегративну цілісність про-

інтегруються соціально-важливі особистісні якості і

фесійної та особистісної підготовки, яка передбачає

риси практичного психолога (Панок, 2013: 139).

наявність чіткої структури професійних умінь та особи-

О.Ф. Бондаренко, слушно зазначає, що профе-

стісних якостей майбутнього фахівця. Дослідник наго-

сійна і особистісна підготовка вимагає необхідності

лошує: «Не має необхідності підкреслювати, що недо-

побудови соціального інституту психологічної допомо-

статнє опрацювання особистісних проблем у психолога

ги з врахуванням соціальних джерел та соціальної

(фрустрованих або нереалістичних потреб, фантазій,

«органіки» професії психолога з визначенням рівнів і

страхів, конфліктів, захистів, ціннісних смислів, самоо-

ланок включення носія даної професії в соціум

цінок, мотивів тощо) і недостатня професійна (технічна

(Бондаренко, 2007: 179). Науковець зауважує, що фахі-

і теоретична) підготовка легко можуть замість психоло-

вець-психолог виступає складовою частиною реалізації

гічної допомоги травмувати як клієнта, так і консульта-

цілісної сукупності суспільних та функціональних зв’я-

нта і додати до невирішених проблем психогенні розла-

зків, в яких на засаді соціального нормування виділя-

ди» (Бондаренко, 2007: 23).

ють: характер суспільних відношень, виробничі функції

Досягнення інтегративної цілісності професій-

та персоніфіковані соціальні відносини. Відповідно до

но-особистісної підготовки, згідно досліднику, забезпе-

цього, психолог одночасно функціонує на трьох рівнях

чується за умови врахування чотирьох позицій:

репрезентації себе як суб’єкта психологічної діяльності,
а саме:

наявності

теоретичної

моделі

фахівця-

психолога із розробкою нормативних стандартів та вина рівні інституційного функціонування з лан-

ками: держава – інститут – роль. Головна функція рівня
– ціннісно-рольова детермінація свідомості фахівця
психолога, детермінація способів суспільної поведінки,
що відображується в прийняті професії та ціннісній
рольовій поведінці;

мог до особистості та діяльності практичного психолога;
розроблення моделі та здійснення первинного
відбору професійно придатних кандидатів;
розробкою змісту навчання (навчальних планів
і програм), а також професійно-особистісного розвитку

на рівні технологічного аспекту з ланками: ви-

практичних психологів;

робництво – підприємство – функція. Головний проце-

вирішення завдань професійного самовизна-

суальний вектор – професійна компетенція, яка форму-

чення психологів і, в першу чергу, формування профе-

ється в процесі академічної підготовки та в ході профе-

сійної ідентифікації майбутнього практичного психоло-

сійного удосконалення та перепідготовки;

га (Бондаренко, 2007: 178).

на безпосередньо суспільному рівні, який виступає

чуттєвою

реальністю

соціального

Інший методичний вектор, спрямований на

буття,

розвиток специфічно «психотехнічної» системи у під-

«оголеною, феноменологією суспільних і міжособистіс-

готовці психологів-консультантів в рамках розуміючої

них відношень» з ланками: соціум – група – «Я», з про-

психології та «психологічної практики» обґрунтував та

явленням логіки свого особистого буття, з феноменоло-

реалізував

гію своїх життєвих ставлень до інших. Функція рівня –

(Василюк, 1996). Затребуваність соціальною практикою

виявлення свого «Я» й особистісних способів вирішен-

та популярність професії психолога викликає, як заува-

ня психологічних професійних завдань. Це персоноло-

жував автор, потребу в нових теоретичних підходах,

гічний рівень, який проявляє суб’єкта психологічної

нових формах навчання і нових типах психологічних

діяльності. Саме цей рівень відноситься автором до

об’єднань. Головною метою такого навчання, наголо-

«функціональної особистості» психолога-консультанта

шував Ф.Ю. Василюк, є переорієнтація з вивчення пси-

(соціального психотерапевта) (Бондаренко, 2007: 180-

хіки досліджуваних на вивчення досвіду професійної

182).

психологічної роботи з психікою. Оволодіння простоЦілком справедливо, в якості головного крите-

дослідник

Ф.Ю. Василюк

ром психотерапевтичної культури дозволяє, за думкою
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Ф.Ю. Василюка, «черпати теми з цього досвіду, ство-

хологічні об’єкти (наприклад, психотерапевтичні систе-

рювати поняття і моделі, що описують і пояснюють

ми) та їх проводження в свідомість студентів виклада-

досвід, формулювати результати у вигляді, який повер-

чами, що ці системи транслюють.

тається і конвертується в новий досвід» (Василюк,
1996: 27).

ня в академічне навчання психологів нової практико-

Означена дослідником ідея співпадає з нашими
поглядами

Запропоноване Ф.Ю. Василюком запроваджен-

щодо

транстеоретичної

орієнтовної освітньої програми «Психотехніка» ознаме-

інтеграції

нувало крок до психолого-практичного навчання. Сис-

«психотехнічного» досвіду роботи з психікою в різних

темнотвірним принципом освітньої програми виступала

психологічних школах, які відкривають механізми фор-

ідея багатопрофільного навчання різним спрямуванням

мування, динаміки, генезу певного психічного явища і

психологічного консультування та терапії. Мета такого

збагачують психологічну теорію практичним досвідом,

навчального

зумовлюючи тим самим загально-теоретичне переосми-

Ф.Ю. Василюк, полягає в створені умов для отримання

слення психологічних феноменів. «Щоб продуктивно

систематичної освіти і, водночас, умов для усвідомле-

розвиватися, психологічна теорія повинна включитися

ного вибору того методу практичної діяльності, в якому

в контекст психологічної практики і сама включити цю

майбутній психолог-консультант стане спеціалізуватися

практику в свій контекст, тобто психологічна теорія

в подальшому. Розробка програми потребувала залу-

повинна

чення кращих фахівців, серед яких були: А.Я. Варга,

реалізовувати

«психотехнічний

під-

підходу,

як

слушно

хід» (Василюк, 1996: 28). Психотехнічний підхід офор-

В.Ю. Баскаков,

мляє самостійність практичної психології, яка «уміє» і

Л.М. Кроль, В.Л. Леві, Д.О. Леонтьєв, О.В. Лопухіна,

«може» формувати, розвивати, коректувати, впливати,

О.В. Міхайлова,

змінювати тощо. Поняття «психотехнічного підходу»

Д.М. Хломов (Зарецкий & Карягина & Холмогоро-

автором пояснюється в контексті культурно-історичної

ва,2018: 104). Програма застосована в російській уні-

концепції

зазначав:

верситетській академічній освіті та має спеціалізації

«Незважаючи на те, що психотехніка не раз себе комп-

для підготовки практичних психологів як у галузі пси-

рометувала, що її практичне значення дуже близько до

хологічного консультування і психотерапії, так і в різ-

нуля, а теорія часто сміхотворна, її методологічне зна-

них сферах соціального життя від освіти до медицини і

чення величезне. Принцип практики і філософії це той

бізнесу.

камінь, який знехтували будівельники і який став нарі-

Ф.Ю. Василюка А.Б. Холмогорової, «дозволяє випуск-

жним каменем» (Выготский, 1982: 387). «Філософія

никам бачити практику психологічної допомоги у ши-

практики це «методологія психотехніки», яка вибудову-

рокому культурно-історичному контексті, скрізь приз-

ється в синонімічний ряд: філософія і практика = філо-

му моделей, які розвиваються та приходять на зміну

софія практики = методологія психотехніки = психотех-

одна одній, виробляти власну позицію щодо них і не

ніка (Выготский, 1982, 388-389). Відповідно до цього,

загубитися в морі технік і технологій сучасної психоте-

Ф.Ю. Василюк визначає головну тріаду психологічної

рапії» (Зарецкий & Карягина & Холмогорова, 2018:

практики: «свідомість-практика-культура як потрійну

105).

Л.С. Виготського,

який

формулу контексту, що задає дійсність людської цілісності» (Василюк, 1996:25).

Така

Н.Г. Гаранян,

наголошував

Н.О. Графініна,

В.В. Семенов,

освіта,

за

Н.Д. Семенова,

думкою

соратника

Психотехнічний підхід Ф.Ю. Василюка, з опорою на психологічну тріаду «свідомість-практика-

Психологія, таким чином, проявляється як га-

культура», детермінує, на наш погляд, спроби дослідни-

лузь, що здатна розуміти людину в культурі й культуру

ків переосмислити й теоретичні моделі підготовки пси-

в людині та враховувати це розуміння, взаємодіючі з

хологів-консультантів. Виразним прикладом такого

нею. Ключовою ланкою, за таким підходом, виступає

переосмислення є запропонована В.М. Цапкіним ідея

культурно-освітній простір, який стає полем різного

«створення особливої галузі психотерапевтичних дослі-

досвіду й відмінних змістів з психотерапевтичної

джень, яку б можна було назвати психотерапевтичною

(філософської, етичної) культури через культурні пси-

компаративістикою» (Цапкин, 2004: 75). Дійсно, ми
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вважаємо, що одномірна антропологія кожної з психо-

певтичних систем та вибудувати цілісне тло неперевер-

терапевтичних систем має власну методологічну значу-

шених психологічних напрацювань.

щість, але й обмеження, а засвоєння та опрацювання

Ми розділяємо погляди В.М. Цапкіна про необ-

безмежного простору безцінних досягнень кожної з

хідність

змінити

ракурс

підготовки

психологів-

них, викликає невпевненість не тільки у студентів-

консультантів з методичного ракурсу, коли здебільшо-

психологів, але й часто у викладачів. Крім того, у пси-

го наводяться та опрацьовуються психотерапевтичні та

хологічній практиці, як констатує В.М. Цапкін, «в

психокорекційні методики і техніки на смислотвірний,

останні роки спостерігається виразна схильність психо-

транстеоретичний, коли студент має можливість розго-

логів використовувати методи з арсеналу різних орієн-

рнути цілісний простір психологічних парадигм, вільно

тацій і відходити від «шкільних» принципів. Однак цей

орієнтуватися в ньому і аналітико-синтетично їх сполу-

рух в бік психологічного еклектизму не знаходить від-

чати. Саме такий підхід забезпечує поєднання практич-

биття в програмах підготовки фахівців. Одна з причин

ної підготовки з розвитком у студентів-психологів тео-

такого положення – труднощі у співвіднесенні теорети-

ретичного та методологічного мислення та відкриття

чних принципів та практичних методів різних психоло-

смислів щодо отриманого знання і культурно-ціннісних

гічних спрямувань. Таке співвіднесення вимагає рете-

аспектів психотерапевтичної спадщини.

льного порівняльно-теоретичного аналізу антропологі-

О.М. Леонтьєв наголошував на необхідності

чних, епістемологічних та загально-психологічних за-

вироблення активної професійної позиції майбутнього

сад кожного з підходів» (Цапкін, 2004: 74-75). Дослід-

фахівця, мотивації до професійних завдань через орга-

ник, слушно наголошує, що неприйняття винятковості

нізацію науково-дослідної роботи студентів, активацію

антропологічної й гносеологічної проблематики психо-

самостійної роботи, розвиток творчих здібностей та

терапевтичних шкіл, які складають простір світової

неформальне спілкування з викладачами (Леонтьев,

психотерапевтичної культури, неприйняття їх онтологі-

2001: 239). Навчально-професійна діяльність студента

чної різноплановості, себто спрямованості на принци-

визначається системою відношень, себто системою дія-

пово різні рівні буття викликає певні труднощі.

льностей, кожна з яких відповідає певній потребі і пев-

«Дійсно, як можна порівняти ефективність просування

ному мотиву. Таким чином, як вказував О.М. Леонтьєв,

клієнта в площині «успіх-неуспіх» у поведінковому

з психологічного боку навчально-професійна діяльність

вимірі з рухом у перпендикулярній площині «відчай-

студента «полімотивована», вона є і системою, і струк-

смисл» у екзистенціально-ноетичному вимірі» (Цапкин,

турою, й ієрархією мотивів. Від ієрархії мотивів зале-

2004:78). Однак, означений порівняльно-теоретичний

жить «який смисл будуть мати для студента придбані

аналіз можливий і суттєво необхідний. Дослідник про-

знання, що буде викликати його почуття і на що вони

понує проводити його із залученням семіотичного,

будуть спрямовані» (Леонтьев, 2001: 238). В процесі

структурного, спектрального, поліфонічного та психо-

навчання, зауважував дослідник, здійснюється перебу-

біографічного підходів (Цапкин, 2004: 5). Семіотичний

дова внутрішніх ієрархічних зв’язків між різними від-

підхід забезпечує дослідження закономірностей та пра-

ношеннями людини до оточуючого світу, а через це

вил психотерапевтичного процесу. Структурний –

зміна відношення до себе. Здійснюється смислова пере-

«дозволяє висунути ідею структурного ізоморфізму

будова свідомості, яка і визначає специфіку студентсь-

особистості та групи, ідею незвичайно перспективну і

кого періоду. Але, як наголошував, О.М. Леонтьєв, ідеї,

для

загально-

поняття, що вносяться навчально-професійною діяльні-

психологічної теорії» (Цапкин, 2004: 5). А саме спект-

стю в свідомість студентів, повинні спонукати і спря-

ральний підхід, який полягає у пошуку метатеоретич-

мовувати таку діяльність, тобто мати для студента акту-

них схем, що сполучають різні психологічні школи у

альний особистісний смисл. Це створює спрямований

поєднанні з поліфонічним (ціннісний розгляд світової

смислотвірний вектор розвитку професійної позиції й

психотерапії як багатоголосої культури), дозволяють

прийняття професійної ролі через відчуття причетності

прийняти виклик різноманітності світових психотера-

до неї. (Леонтьев, 2001).

психотерапевтичної

роботи,

і

для
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І.Д. Бех справедливо акцентує увагу на вагомо-

бистості дозволяє здійснити психосемантичну реконст-

сті «усвідомлених узагальнених самовартісних смисло-

рукцію структури уявлень майбутніх психологів про

вих утворень особистості (особистісних цінностей)» в

світ професії. Вагомою вважаємо ідею дослідниці щодо

процесі становлення особистості (Бех, 1998: 8). Науко-

зумовленості майбутнього життєконтруювання себе в

вець зауважує, що «кожна сформована особистісна цін-

професії картиною світу професій, яка складається в

ність має виступити своєрідним «санкціонуючим цент-

результаті співвіднесення себе та ролі (образу), має

ром», який дає дозвіл на подальші наміри і рішен-

взаємопов’язані якісні та кількісні характеристики

ня» (Бех, 1998: 184-185). Дослідник аналізує механізм

«Процеси формування та розвитку власної картини сві-

побудови особистісних смислів, що покликані створю-

ту», – зазначає О.М. Лозова, – «це реалізація потреби

вати мотиваційну основу діяльності особистості. Такий

людини орієнтуватися у світі не лише фізично, а й інте-

механізм автор вбачає в ключовій властивості емоцій

лектуально, на основі аналізу й систематизації отрима-

енергетично насичувати матеріальну та ідеальну реаль-

ної інформації та власного досвіду, переживань, вра-

ність людини в процесі її психічного відображення на

жень, а також саморегуляція на цій основі поведінки та

двох рівнях: неусвідомленому та усвідомленому. Автор

діяльності» (Лозова & Юревич, 2014: 106).

зазначає, що «думаючи про якусь ідею, ми можемо під-

Інший і досить актуальний, на наш погляд, ра-

силювати її, наділяти новою силою. Вона залучає наші

курс академічної підготовки психологів відкриває

почуття і спрямовує нас, стає частиною нашого став-

К.М. Шамлян, акцентуючи увагу на професіоналізмі

лення до життя і повсякденної поведінки… перетворює

викладача університету, формуванні його фахової сві-

її в особистісне надбання – в зосереджене осмислення і

домості, педагогічної та психологічної позицій і зворот-

трансформує її у відповідні особистісні цінності (Бех,

ного впливу цих факторів на методику викладання ни-

1998: 172). Ланцюг формування ціннісних уявлень заве-

ми психології (Шамлян, 2007). Дослідник доречно за-

ршується, згідно автору, укладанням «образу себе як

уважує, що «в роботах, присвячених розвитку професі-

професіонала», що задає перспективу і підвищує цін-

оналізму педагога, наголошується на важливості спеці-

ність професійного шляху.

альної роботи педагога із самосвідомістю й удоскона-

Важливі питання життєконструювання у про-

лення професійної рефлексії, проте усе це залишається

фесії, конструювання образу світу професії й професій-

на рівні декларацій та рекомендацій, і не включено у

ної свідомості, досліджує О.М. Лозова. Професійний

зміст навчальних програм» (Шамлян, 2007: 4). До най-

розвиток розглядається науковцем як «фактор, що опо-

важливішого чиннику становлення професійної самос-

середковує собою взаємозалежність індивіда з профе-

відомості викладачів психологічних дисциплін, автор

сійно визначеним зовнішнім світом» (Лозова, 2013:

відносить формування професійної ідентичності викла-

338). Образ світу професії складається, згідно автору, з

дача, що впливає на його «вибір стратегії викладання

операційних моделей (образів) як суб’єктів професійної

психології: або дотримуватися академічної лінії викла-

діяльності, так і самого процесу праці та образу Я само-

дання психологічної науки, або орієнтувати навчання

го суб’єкта. «Дійсно, професіонали, що сприймають

на досвід самопізнання» (Шамлян, 2007: 5). Порівнюю-

професію як спосіб свого життя, набувають особливого

чи класичну, некласичну та психотерапевтичну моделі

бачення навколишнього світу, особливої його категори-

підготовки практикуючих психологів, автор вводить

зації, особливого ставлення до ряду об’єктів, а іноді й

параметри їх співвіднесення, а саме: принцип побудо-

особливих властивостей перцепції, що оптимізуються

ви, мета освіти, визначальні якості, педагогічна техно-

взаємодією з цими об’єктами» (Лозова, 2013: 341).

логія та пріоритетні знання. Психотерапевтична мо-

О.М. Лозова, зауважує про необхідність вивчати процес

дель, виділяє К.М. Шамлян, характеризується як особи-

професійного становлення майбутніх психологів у зв’я-

стісно-центрична, спрямована на цілісність особистос-

зку з системою уявлень особистості та рівнем сформо-

ті, формує високий рівень особистісної зрілості та фа-

ваності її індивідуальних образів. Дослідження картини

хову компетентність, використовує рефлексивну й гу-

світу професій як продукт професійної свідомості осо-

маністичну педагогічні технології, пріоритетними знан© Svitlana Kalishchuk
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нями є знання про себе, фахові знання, гуманітарне

лого-педагогічної програми виступає екзистенціально-

знання. Труднощі в формуванні фахової свідомості ви-

системний концепт – транстеоретична психологічна

кладача-психолога, за думкою дослідника, зумовлені

система забезпечення процесу смислової динаміки сві-

розривом між академічною й практичною психологією,

домості особистості через прийняття і проживання ви-

якій в більшій мірі характерні післядипломні шляхи

кликів життя з метою досягнення автентичних устано-

професійної підготовки, що «надбудовується» над ака-

вок, свободи й відповідальності щодо власної екзистен-

демічною психологічною освітою. Нам імпонує голов-

ції та світу (Каліщук, 2020). Слід підкреслити, що за-

на думка автора про вплив викладача психологічних

стосування екзистенціально-системного ракурсу з пре-

дисциплін і на парафернальний ракурс трансляції про-

дметною зосередженістю на макрогенезі «картини сві-

фесійного знання студентам, і на особистість студента

ту», з необмеженими процесуальними резервами й ба-

через

та

гатоманітним методичним арсеналом, виключає питан-

«Екзистенційного Я», через призму власної «картини

ня невідповідності або непридатності до навчання чи

світу». Визнаємо важливим в професійній підготовці

роботи, в силу можливості поглиблювати та розширю-

майбутніх психологів приймати до уваги відкритість

вати ресурсний горизонт особистості й знаходження

позиції викладача, який є носієм і транслятором не

активних зон власної ефективності.

призму

власних

«Функціонального

Я»

тільки професійних знань і культури, але й своїх суб’-

Практико-орієнтована

психолого-педагогічна

єктивних образів реального світу та смислових зв’язків

програма моделюється з використанням фреймового

між ними.

підходу, запропонованого

М.Л. Мінським (Minsky,

Розглянуті теоретичні й практичні моделі про-

1975). Аргументація на користь фреймового підходу

фесійної підготовки психологів-консультантів, на наш

зумовлена мультифакторністю процесу макрогенезу

погляд, побудовані авторами з врахуванням можливос-

«картини світу» майбутніх психологів-консультантів та

ті впливу на різні шари й елементи «картини світу»

спирається на таке ключове положення: кожен окремий

майбутнього психолога-консультанта і мають неоціни-

об’єктивований фрейм – це квант інформаційної систе-

ме значення для підвищення якості підготовки психо-

ми психологічних знань, який виступає не тільки еле-

логів.

ментом ієрархічної структури для уявлення знань, засоІнтеграцією означених наукових відкриттів та

бом їх пред’явлення, організації та структуризації, але,

спеціальною зосередженістю на макрогенезі «картини

одночасно, і процедурою відкриття нових значень через

світу», що складає предмет нашого дослідження, висту-

підвищення точності репрезентацій об’єктивного світу,

пає обґрунтування та пілотно-проектне застосування

збільшення масштабу суб’єктивної моделі світу, скла-

практико-орієнтованої психолого-педагогічної програ-

дання «множинного тексту на пізнавальних контурах:

ми «Професійна картина світу психолога-консультанта:

сенсорно-перцептивному, уявлень, мисленнєвому, афе-

генеза та детермінація», яка має носити наскрізний ха-

ктивному, рефлексивному» (Агафонов, 2003: 110).

рактер і охоплювати всі етапи професійної підготовки

Приймаючи до уваги класифікацію фреймів, запропо-

майбутніх психологів-консультантів. Крім того, така

новану

програма має містити розділ щодо мікро‑ та макрогене-

центричний фрейм, акціональний, партонімічний, гіпо-

зу «картини світу» викладачів психологічних дисцип-

тонімічний, асоціативний (Жаботинская, 1999), ми при-

лін, модус впливу яких на професійне становлення май-

пускаємо, що психолого-педагогічна матриця макроге-

бутніх психологів-консультантів залежить від їх смис-

незу

лової архітектоніки свідомості – багатокомпонентної

консультантів в силу своєї специфіки та предметної

смислової конструкції, яка детермінується процесом

доречності має їх відображувати в повному обсязі. То-

розуміння власного «тексту» та характеризується

му топологічною моделлю психолого-педагогічної мат-

«реккуренцією» – розвитком власних значень за раху-

риці обрано тривимірну фігуру – паралелепіпед, гори-

нок індукування варіативного інтерпретування відкри-

зонтальні та вертикальні грані, якого мають власну

тих раніше смислів. Методологічною основою психо-

структуру в залежності від їх змісту, а внутрішній зв’я-

С.А. Жаботинською,

«картини

саме:

майбутніх

предметно-

психологів-
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зок між ними організує об’ємний простір з мережами і

педагогічний рух макрогенези «картини світу» забезпе-

вузлами, що створює, як результат, смислове поле і

чує відкриття та розуміння майбутніми психологами-

впливає на макрогенезу «картини світу» майбутнього

консультантами тих граней власного сприйняття, які у

психолога-консультанта. Шість граней паралелепіпеда

них є домінантними в силу неповторно пережитого па-

розкривають структурні зв’язки елементів психолого-

рафернального досвіду і який проектується ними на

педагогічної матриці. На нижній (форми моделей нав-

сприйняття та розуміння клієнта. Фреймовий підхід, на

чальних ситуацій) та верхній (форми оновлення

засаді

«картини світу») горизонтальних гранях розташовують-

орієнтована психолого-педагогічна програма має ряд

ся відповідно причинні (вихідні) та наслідкові (похідні)

переваг. Головна з них, можливість включити до себе

інформаційні кластери. На чотирьох вертикальних гра-

максимально повний обсяг реальних ситуацій процесу

нях розміщуються системотвірні варіанти форм пред-

макрогенезу «картини світу»: інтрапсихічних, інтерпси-

ставлення інформації, які окреслені багатоваріативніс-

хічних, екзистенціальних, системних. І, крім того,

тю онтологічних домінант (змісту, генезу, операцій,

фреймовий підхід запановує безмежний ресурс моделі

планів

бути адаптованою до конкретної ситуації шляхом заді-

дії)

транстеоретичного

екзистенціально-

системного концепту.

якого

моделюється

узагальнена

практико-

яння окремих скриптів (ментальних репрезентацій кау-

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід

зально пов’язаних дій), які спрямовані на головну мету

наголосити, що академічний формат підготовки психо-

макрогенезу «картини світу» – на розвиток відкритої

логів-практиків накопичив грандіозний теоретичний та

пізнавальної позиції щодо себе, світу і світу професії.

практичний досвід відкриття вагомих ідей та практику

Подальший дослідницький інтерес полягає у змістово-

їх втілення в університетській освіті. Важливим є вра-

му описі практико-орієнтованої психолого-педагогічної

хування вирішального положення: входження майбут-

програми

німи психологами-консультантами у смисловий простір

консультанта: генеза та детермінація».

«Професійна

картина

світу

психолога-

світової психотерапевтичної культури, передбачає виконання двох різноспрямованих, але нероздільних за-
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gists-consultants’ professionally specific “world view”. The

методических и теоретико-методологических подходов

experience

профессиональной подготовки психологов. Определено

of

multi-level,

“happening”

and

“psychotechnical” approaches to future psychologists-

многофункциональное

consultants’ training is described. The comparative teach-

профессионального процессуального вектора, который

ing approach for psychological disciplines is characterized.

является и условием, и содержанием, и операционным

Attention is focused on a lecturer’s role in transmitting to

механизмом, генерирующим профессиональную специ-

students not only knowledge and skills, but also the lectur-

фику

er’s own “world view”, values and meanings. The article

консультантов. Доказано, что содержание и организа-

proves that the controlled psychological and pedagogical

ция учебно-профессиональной деятельности требуют

macro genesis of students’ “world view” help future psy-

создания и обработки средств макро-генезиса «картины

chologists and consultants discover and understand those

мира» будущих психологов-консультантов как необхо-

facets of their own perception that are dominant because of

димого модуса, направленного на объективацию сту-

their unique parafernal experience and that will be project-

дентами собственных средств и путей уникальной

ed by them onto a client’s perception and understanding.

субъективной репрезентации объективной действитель-

The

psychologists-

ности. Рассмотрен опыт уровневого, «случайного» и

consultants’ “world view” macro genesis can be taken into

«психотехнического» подходов к профессиональной

account at the frame approach applied to the development

подготовке будущих психологов-консультантов. Оха-

of a psychological-pedagogical program influencing stu-

рактеризован компаративистический подход к препода-

dents’ “world view” macro genesis.

ванию психологических дисциплин. Акцентировано

multi-factorial

nature

of

future

«картины

мира»

действие

будущих

учебно-

психологов-

Keywords: cultural and educational field, educa-

внимание на роли преподавателя в трансляции студен-

tional-professional procedural vector, psychological, peda-

там не только знаний и умений, но и собственной

gogical and organizational conditions, representation of

«картины мира», собственных само ценностных смыс-

knowledge, frame approach.

ловых образований личности. Доказано, что управляемое

Калищук Светлана Николаевна

психолого-педагогическое

движение

макро-

генезиса «картины мира» обеспечивает открытие и по-

Кандидат психологических наук, доцент, докторант кафедры психологии личности и социальных практик института Человека, Киевского университета имени Бориса Гринченко, г. Киев (Украина)

нимание будущими психологами-консультантами тех
граней собственного восприятия, которые у них есть
доминантными в силу неповторимо пережитого пара-

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В
КОНТЕКСТЕ МАКРОГЕНЕЗИСА ИХ «КАРТИНЫ
МИРА»: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ОПЫТ

фернального опыта, который будет проецироваться
ними на восприятие и понимание клиента. Обосновано,
что

мультифакторность

процесса

макро-генезиса

«картины мира» будущих психологов-консультантов
учитывается при условии применения фреймового под-

АННОТАЦИЯ
В

статье

методологического

обоснован

вопрос

переосмысления

теоретико-

академической
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полифонической цели учебно-профессиональной подготовки психологов-консультантов. Рассмотрены при-

Дата отримання статті: 21.05. 2020

чины противоречий современных организационных,

Дата рекомендації до друку: 19.06.2020
Дата оприлюднення: 30.06.2020
© Svitlana Kalishchuk

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.13
Volume 6 Issue 6 2020

http://www.apsijournal.com/

138

