
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Педагогика, психология и социология – Социальная, юридическая, педагогическая и специальная 

психология 

 

Черепєхіна О.А. 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ: 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

Запорізький национальный технічний университет,  

Запоріжжя, Жуковського 64, 69002  

 

Cherepehina О.А. 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONALISM OF FUTURE 

PSYCHOLOGISTS: SYNERGETIC APPROACH 

Zaporozhye National Technical University,  

Zaporozhye, Zhukovsky 64, 69002 

 

Аннотація. У статті розглядаються актуальні питання професійної 

підготовки психологів у ВНЗ, спрямованої на формування у них 

професіоналізму. Обґрунтовується необхідність урахування синергетичного 

підходу в процесі розвитку  професіоналізму майбутніх психологів.  
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Вступ. Результати прогнозування потреб ринку праці на початку ХХІ ст. 

відображають гостру потребу соціальної сфери у висококваліфікованих, 

компетентних фахівцях з психології, від діяльності яких істотно залежить 

соціальна стабільність в суспільстві. Професійна компетентність таких фахівців 

визначається рівнем їх особово-професійного розвитку. В даний час потрібне 

не просто використання отриманих студентами у вищому учбовому закладі 

знань, умінь, навиків, але і особово-професійні якості: відповідальність, 

мобільність, готовність до постійного творчого саморозвитку, професійного 

зростання, соціальної мобільності. На фахівця соціальної сфери покладається 

особлива місія - гуманізація суспільства, виконати яку він може тільки за умови 

формування особливих особових якостей. 

Огляд літератури. Проблема формування професіоналізму складна і 

багатоаспектна, на що вказують у своїх роботах С.Я. Батишев, Є.О. Клімов, 

Н.В. Кузьміна, А.К. Марковова, Н.С. Пряжников, В.А. Сластьонін та ін. 

Значний інтерес викликають праці, присвячені вивченню особистісної 

зорієнтованості процесу навчання та виховання: І. Беха, А. Бойко, 

О. Дубасенюк, С. Золотухіної, І. Зязюна, Н. Кічук, В. Лозової, А. Мудрика, 

Н. Ничкало, Е. Косенко, В. Семиченко, Т. Сущенко, Н. Тарасович, Н. Щуркової 

та ін. Дослідники сходяться на думці, що одним з найефективніших факторів 

формування якостей особистості є врахування її потреб та інтересів, узгоджене 

з потребами суспільства.  

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури, досліджень вчених 

та існуючої практики фахової підготовки психологів показав: формування 

професіоналізму майбутніх фахівців здійснюється стихійно, детермінується 

комплексом випадкових факторів. 

Постановка завдання. Отже, актуальним є дослідження ролі 

синергетичного підходу в процесі розвитку професіоналізму майбутніх 

психологів. 

Опис дослідження. Синергетичний підхід наряду з аксіологічним та 

акмеологічним, які є актуальними на початку XXI століття, посідає важливе 



місце у контексті професійної підготовки майбутніх психологів. Витоки 

синергетичного підходу у різних видах діяльності відображено у працях 

багатьох науковців, таких як І.Р. Пригожин, В.С. Лутай, О.В. Чалий, В.М. Розін, 

В.А. Кушнір, О.М. Князєва та ін. Дослідження фахової підготовки як системи 

потребують конкретних кроків при переході від системної до системно-

синергетичної парадигми, що виступає підґрунтям поширення інноваційних 

процесів у вищій освіті, спрямовуючись на створення сприятливого 

психологічного соціуму для вільного мислення між учасниками, встановлення 

зв’язків, які сприяють налагодженню механізмів самоорганізації, що особливо 

актуально адже професія психолога належить до категорії людина - людина. 

Слід зазначити при цьому, що єдність дій можлива лише тоді, коли всі суб’єкти 

освітньої діяльності мають спільні ціннісно-смислові орієнтації [1].  

В основі синергетичного підходу лежить теорія самооорганізації. 

Засновані на екологічних постулатах та прагненні до гармонії, принципи і 

положення теорії самоорганізації з усією очевидністю показують значущість і 

перспективність застосування синергетичних ідей при вивченні педагогічних 

систем, яким притаманні явні синергетичні ознаки: спільний рух, використання 

односпрямованих впливів, що збігаються з внутрішніми спонукуваннями та 

тенденціями розвитку особистості і колективу.  

Традиційні моделі педагогічних систем, побудовані на принципах 

класичної науки, розглядали навчаючихся як об’єктів впливів, суб’єктно-

об’єктне розуміння педагогічного процесу трактувалося як формування 

особистості із заданими властивостями, а освіта – як трансляція суми знань, 

умінь і навичок від педагога до учнів. Цей факт у свою чергу детермінує 

регламентацію педагогічної діяльності на зразок “навчальної машини”, 

“нормованості” ініціативи і творчості педагога, “живучості” авторитарного 

стилю відносин, що стирмують особистісний та професійний розвиток як 

педагога, так і студента, заважають їх самореалізації [2]. 

Відносно розвитку професіоналізму майбутніх психологів у фаховій 

підготовці у вищих навчальних закладах фундаментальні положення 



синергетичного підходу відкривають якісно нові можливості для розуміння та 

вирішення проблем професійного розвитку психолога, професійної підготовки 

фахівця з психології. Професійне зростання майбутнього психолога не можна 

вважати планомірно-поступовим, лінійним, безконфліктним процесом, він 

обов’язково супроводжується кризами, що зумовлюють перебудову його 

професійної картини світу, ціннісних орієнтації, їх ієрархію, стимулюючи 

власну самопізнавальну та самовиховну активність, на що вказують у своїх 

працях Б.Г. Ананьєв, Я.О. Пономарьов, Д.І. Фельдштейн, Д.Б. Ельконін та ін.   

Ґрунтуючись на синергетичних положеннях як засадних професіоналізм 

психолога виступає досить специфічною системою, самостійною структурою, 

відмінною від інших природних та суспільних явищ, яка функціонує на основі 

діади “свобода – необхідність”, що визначає механізми її самоорганізації та 

саморозвитку, показує особисто-виразну та особисто-відповідальну творчість, 

на що вказує М.С. Каган. Завдяки відкритості, багаторівневості, нелінійності 

професіоналізму психолога йому, як системі, притаманні синергетичні 

властивості, а отже, процес його формування та зростання виступає 

специфічною формою самодетермінації, самопроектування фахівця з психології 

як професіонала, що дає йому змогу виходити на нові рівні власного 

професійного та особистісного саморозвитку. До того ж важливого значення 

набувають синергетичні постулати про гетерогенність розвитку окремих 

складових, структурних одиниць загальної цілісної системи професіоналізму 

праці психолога [3; 4]. 

У науковій літературі широко вживане визначення, запропоноване 

Г. Хакеном: «Синергетика – сукупний колективний ефект взаємодії великої 

кількості підсистем, що призводить до утворення стійких структур і 

самоорганізації у складних системах». У вітчизняному знанні також існували 

численні передумови для формування нового наукового світогляду. Традиції, 

що започатковані Л. Мандельштамом, А. Богдановим та ін., одержали нове 

звучання в контексті синергетики та виступили основою для подальших 

розробок у цьому напрямі в працях В. Аршилова, В. Василькової, 



І. Добронравової, О. Донченко, І. Єршової-Бабенко, І. Ільяєвої, О. Князєвої, 

С. Курдюмова та ін. [5]. 

Висновки. Отже, педагогічна синергетика стосовно до фахової підготовки 

психологів у вищій школі визначається як частково науковий рівень теорії 

самоорганізації, що з’явилася як узагальнення рішень цілком певних завдань, 

пов’язаних колективними взаємодіями, відкритими системами, їх переходами 

від нестійкого до стійкого стану. Така теорія зосереджується на поточній 

поведінці і прогнозуванні особистісно-професійної парадигми у майбутньому. 

У контексті сучасної теорії й методики професійної освіти фахівців з психології 

педагогічна синергетика є галуззю педагогічного знання, світогляд якої 

відображений в теорії, принципах відповідних типів самоорганізації 

педагогічних систем, на що вказують І. Добронравова, С. Курдюмов, 

І. Пригожин, Г. Хакен та ін. 
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