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Висвітлено необхідність внесення змін у побудову професійної підготовки майбутнього психолога, розглянуто 

погляди науковців на поняття професійної підготовки та їх суперечності. Розглянуто позиції науковців щодо сфер 

професійної діяльності психологів; визначено рівні прагматичного та гуманістичного спрямування професійної дія-

льності; виокремлено такі сфери професійної діяльності психолога за видами діяльності: освітні процеси, оздоровчі 

процеси, правозахисні процеси, мистецтво, професійна, командна діяльність, ІЕ технологічні процеси, політичні 

процеси, економічно-виробничі процеси; визначено залежність між клієнтським запитом до психолога та спряму-

ванням його діяльності, передумови перетворення гуманістичного спрямування роботи психолога на прагматичний, 

вірогідності виникнення конфлікту з етичним кодексом. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний рівень роз-

витку психологічної науки дозволив значно розшири-

ти сфери професійної діяльності психологів. Психоло-

гічні знання почали застосовуватися у сферах які ра-

ніше вважалися недосяжними для психологічної науки 

– мистецтво, робототехніка, релігія тощо. Такий стан 

речей потребує змін у побудові структури проведення 

професійної підготовки майбутніх психологів, необ-

хідне врахування не тільки вже наявних напрямків 

застосування психологічних знань, а й вірогідності 

появи нових. Особливої уваги при цьому потребують 

напрями, що передбачають відсутність прямого конта-

кту психолога з об’єктом психологічного впливу, адже 

саме в них зростає вірогідність порушення етичного 

кодексу та збільшується ризик появи непередбачених 

наслідків. Необхідність виходу за межі вузькотехно-

логічного розуміння професійної діяльності психо-

лога багато в чому визначено зміною соціальних 

стереотипів та нових соціокультурних тенденцій [1]. 

Побудова структури професійної підготовки майбу-

тнього фахівця, з окресленням подальшим розвит-

ком професії, неможлива без дослідження та класи-

фікації сфер професійної діяльності психолога, як 

теоретичного, так і практичного спрямування. Як і 

сама людина професія психолога є багатогранною, 

вона покликана вирішувати проблеми у багатьох 

сферах людського життя. В залежності від спеціалі-

зації та завдань, які повинен виконувати психолог, 

до нього висуваються різні вимоги, але загальна 

мета повинна залишатися єдиною – допомога люди-

ні.  

Питанням професійної підготовки завжди займа-

лося багато науковців, адже воно відображає тенде-

нції розвитку особистості та людства загалом. Жит-

тя людини постійно змінюється, суспільство розви-

вається, виникають нові технології, створюються 

нові вироби, розширюються суспільно-соціальні 

зв’язки. Все це призводить до постійного розвитку 

та виникненню нових сфер діяльності людини. Від-

гуком на значне розширення та видозмінення соціа-

льних зв’язків людського буття постала потреба у 

застосуванні знань щодо психології людини, спіль-

нот, їхнє життя й діяльність.  

Поняття «професійна підготовка» в самостійно-

му вигляді практично не зустрічається, а завжди 

доповнюється предикатом, пояснюючи вид діяльно-

сті, до якого вона належить. Вчені та дослідники, 

розглядаючи сутність цього поняття, мають розбіж-

ності в поглядах. Так С. Батишев [2]  акцентує увагу 

на результаті, ототожнюючи поняття "підготовка" з 

поняттям "готовність", Н. Антонова [3], Е. Нероба 

[4] – на процесі, О. Бодальов, М. Пряжніков [5] роз-

глядають підготовку в логіці: процес – результат. В 

той же час О. Лейбович стверджує, що поняття 

«професійна освіта» та «професійна підготовка» не 

можна вважати тотожними. Професійна підготовка 
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– це організація навчання та форма набуття профе-

сійних навичок, а професійна освіта – процес і ре-

зультат професійного становлення і розвитку особи-

стості, який супроводжується набуттям наперед 

визначених знань, умінь і навичок [2]. Професійну 

підготовку психолога також науковці розглядають 

через розвиток професійного мислення 

(С. Максименко, В. Панок), соціальної активності 

(О. Бондаренко, М. Гуліна), професійної креативно-

сті (С. Марков, В. Моляко), професійної компетент-

ності (І. Зязюн, В. Рибалка), критичності мислення, 

імпровізації, іноваційності (М. Іванчук, Н. Ничкало), 

формування творчого потенціалу (Ж. Вірна, 

В. Ковальов), пізнавальної активності 

(Т. Алексєєнко), розвиток психологічної культури 

тощо (В. Рибалка). 

Мета статті полягає в розкритті особливостей 

професійної підготовки майбутніх психологів на 

підґрунті класифікації сфер професійної діяльності. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Су-

часна вища освіта покликана створювати умови 

здатні забезпечити підготовку висококваліфіковано-

го фахівця, здатного задовольнити запит суспільст-

ва. Проте вона має технократичну орієнтацію. Зміст 

навчання здебільшого представлений у інформацій-

но-предметному вигляді та подається за допомогою 

дидактично-алгоритмічних методів, недостатня 

увага приділяється трансформації цінностей повідо-

млень у власні цінності майбутніх фахівців. Такі 

цінності стають підґрунтям активності людини, 

виступають регулятором її поведінки.  

Професійна підготовка психолога відрізняється 

ґрунтовною роллю соціальних витоків майбутнього 

фахівця, його влюченістю у соціум. К. Гайдар із 

цього приводу зазначає, що психологічна освіта за 

останні два десятиліття змінилася кардинальним 

чином, передусім сама спеціальність перейшла з 

розряду унікальних у категорію масових професій. 

Дана обставина, на її думку, породжує суперечності 

та труднощі, які не були властиві підготовці фахо-

вих психологів раніше [6]. Особливого значення 

набуває співставлення навичок майбутнього фахівця 

з потребами ринку праці, з метою запобігання не-

співпадіння навичок. Навчання повинно бути гнуч-

ким і простягатися крізь усе життя людини [7]. У 

сучасному суспільстві відбувається широке проник-

нення психології у всі сфери життя, психологія пе-

рестала бути «незвичною» професією, відбувається 

широке застосування психологічних знань у госпо-

дарстві. Дана тенденція призводить до того, що від 

якості професійної підготовки психолога починає 

залежати стан справ у суспільстві.  

О. Матвієнко і О. Затворнюк при розгляді про-

блеми професійної підготовки майбутніх психологів 

з огляду на необхідність пошуку нових підходів і 

концептуальних ідей до її розгляду відзначають, що 

в цьому надзвичайно важливому та складному про-

цесі слід враховувати результати досліджень із різ-

них галузей наукового знання: філософії, соціології, 

економіки, техніки, психології та педагогіки. Вони 

констатують, що різні взаємодоповнюючі погляди 

на професійну підготовку можуть значно поглибити 

наші уявлення про сутність цього процесу [8]. 

Визначення сфери діяльності психолога є загаль-

новизначальним при побудові структури професій-

ної підготовки, вони визначають з яких галузей 

життя майбутньому фахівцю необхідні знання, які 

запити він буде отримувати під час своєї професій-

ної діяльності, з якими перепонами буде стикатись. 

Сферою професійної діяльності вважають галузь 

яка має певні межі застосування праці. 

В. Й. Бочелюк і В. В. Зарицька, з погляду розділу 

людської діяльності на галузі, виділяють такі сфери 

професійної діяльності психологів [9]:система осві-

ти;спортивна галузь;медична сфера;економічна 

сфера;сфера юриспруденції;соціальна сфера. 

І. В. Вачков, І. Б. Гриншпун, М. С. Пряжников 

виокремлюють лише три сфери професійної діяль-

ності [10]:психологія в освіті;психологія у бізнесі, 

рекламі і менеджменті;психологічна допомога 

сім’ям. 

І. В. Сиром’ятников та Б. П. Бархаєв підходять 

до розгляду професійних сфер діяльності психолога 

з позиції місця праці психолога, певної організації 

чи структури: система освіти та дошкільного вихо-

вання (дитсадки, школи, гімназії, вузи); клінічні та 

інші медичні установи; економічна сфера (служби 

соціального розвитку, кадрові служби організацій і 

підприємств тощо); система морально-

психологічного забезпечення діяльності силових 

структур, центри психологічної допомоги, служби 

сім’ї та шлюбу та інше [11]. Т. В. Дуткевич, 

О. В. Савицька, підкреслюючи соціальну спрямова-

ність роботи психолога виокремлюють сфери соціа-

льної практики, які визначають як специфічні для 

практичних психологів [12]: політична психологія; 

практична психологія економіки й бізнесу; практич-

на психологія освіти; психологія сім’ї та соціально-

психологічного захисту населення; клінічна психо-

логія; військова та спортивна психологія; юридична 

психологія. Визначенні сфери професійної діяльнос-

ті психолога охоплюють виконання ним його основ-

них професійних функцій [11]: діагностична – пси-

хологічне вивчення та реєстрація за найбільш істот-

ними параметрами особливостей особистості, коле-

ктиву, діяльності, діагностика відхилень від норми, 

виявлення та оцінка факторів, що впливають на 

успішність діяльності та психологічний стан людей; 

дослідницька – вивчення новітніх досягнень в обла-

сті психологічної науки і практики, поповнення 

науково-методичних знань, адаптація нових мето-

дик, уточнення критеріїв, показників стосовно конк-

ретної вибірці і т. д.; прогностична – прогноз тенде-

нцій розвитку та перспективного стану психологіч-

них характеристик об’єкта вивчення при тих чи 

інших варіантах управління ним; інформаційна – 

повідомлення клієнтам і керівникам системи психо-

логічних знань, підвищення рівня їх соціально-

психологічної компетентності, повідомлення відо-

мостей про психологічний стан об’єкта і тенденції 

його розвитку; конструктивно-проектувальна – від-

бір і структурування матеріалу, участь у комплекту-

ванні колективів, груп, проектування оптимального 

стану об’єкта, змісту та умов діяльності, засобів і 

режимів праці і т. п.; навчально-методична – на-

вчання використанню в практиці знань психології, 
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умінь і навичок психічної саморегуляції та психоло-

гічного впливу, розробка методичних документів; 

експертна – оцінка можливих або альтернативних 

варіантів вирішення психологічних та інших (з ви-

користанням можливостей психології) варіантів 

вирішення проблем, кваліфікований висновок про 

психологічні параметри стану об’єкта оцінювання; 

консультативна – надання допомоги військовослуж-

бовцям, членам їх сімей та дача їм рекомендацій по 

знаходженню найбільш оптимального варіанта дій у 

вирішенні складних психологічних ситуацій; корек-

ційно-розвиваюча – надання допомоги у зміні та / 

або реконструкції психологічних утворень, компен-

сація дефектів освіти і виховання, зміна режимів і 

умов військової діяльності у зв'язку з певним станом 

людей, формування якостей, сприяють особистісно-

му самовираженню і розвитку, а також успішному 

вирішенню професійних завдань; комунікативна – 

встановлення контакту з партнером, прийом і пере-

дача повідомлення, емоційних станів, розуміння 

внутрішнього світу і невербальних реакцій співроз-

мовника, взаємовплив на поведінку і думки партне-

ра по спілкуванню. На наш погляд вищезазначені 

класифікації сфер професійної діяльності не врахо-

вують діяльність психолога на межах галузей. Сьо-

годенню притаманне широке застосування психоло-

гічної інформації, все більше психологів запрошу-

ють в якості консультантів при створенні певного 

продукту, як фізичного так і віртуального, інформа-

ційного, соціального. Основна мета діяльності пси-

холога у такому виді діяльності дещо відрізняється 

від класичної – допомозі особистості. Врахування 

даних видів діяльності при визначенні сфер профе-

сійної діяльності психолога дозволяє з одного боку 

позбавитись безконтрольного та такого, що не об-

межується етичним кодексом психолога викорис-

тання психологічних знань, а з іншого, окреслити 

перспективи подальшого розвитку сфер професійної 

діяльності психолога. Професійна підготовка психо-

лога потребує певного часу, тому визначення перс-

пектив розвитку професійної діяльності психологів 

дозволяє здійснювати підготовку фахівців здатних 

відповідати запитам сучасності, або, навіть, випере-

джати їх. Досліджуючи психічні явища та поведінку 

людини, психологія, як наука, встановлює їхні зако-

номірності. Це дозволяє здійснювати певне прогно-

зування поведінки людини в залежності від здійсне-

ного на неї впливу навколишнього середовища. Дані 

знання накладають на професійного психолога ве-

лику відповідальність. Етичний кодекс психолога 

встановлює основні права та обов’язки. Він слугує 

орієнтиром у побудові роботи психолога. Етичний 

кодекс покликаний захистити клієнтів і суспільство 

в цілому від небажаних наслідків безконтрольного і 

некваліфікованого використання психологічних 

знань і в той же час захистити психологів і практич-

ну психологію від дискредитації. Робота психолога 

має бути спрямована на особистість людини та сус-

пільство, головна мета психолога полягає у наданні 

психологічної допомоги, створення сприятливого 

психологічного клімату тощо. Професійна діяль-

ність психолога має загальну гуманістичну спрямо-

ваність і чіткі етичні обмеження. Проте, зважаючи 

на постійний розвиток галузі і застосування психо-

логічних знань у сферах, які не передбачають безпо-

середню взаємодію людей, ми вважаємо за доцільне 

визначення рівня ціннісних орієнтирів у сферах 

професійної діяльності психолога за двома рівнями 

– прагматичного та гуманістичного спрямування 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Рівні ціннісних орієнтирів професійного 

психолога 

Гуманістична спрямованість передбачає став-

лення до людини як до найвищої цінності. До сфер 

професійної діяльності психолога цієї орієнтації як 

правило належать традиційні, найбільш розвинуті 

галузі психології, які пов’язані з наданням безпосе-

редньої допомоги людини. Мета психолога при 

цьому, допомогти людині у вирішенні її психологі-

чних проблем і питаннях, проте результат, який 

отримує людина не є чітко визначеним. Тобто, якщо 

праця психолога була спрямована на отримання 

людиною почуття комфорту, то, що саме є комфорт 

для певної людини вирішує саме ця людина, якщо 

людина прийшла до психолога за внутрішнім розви-

тком, то тільки вона сама визначає у чому він визна-

чається. Психолог ставить перед собою ціль і пра-

цює, орієнтуючись на неї, але результат, який є нас-

лідком досягнення даної цілі, визначає саме людина, 

з якою психолог працює. Таким чином, робота пси-

холога гуманістичного спрямування передбачає 

відсутність заздалегідь визначеного конкретного 

результату. Зважаючи на вищезазначене нами виок-

ремлено 8 процесів професійної діяльності (Табл. 1), 

які здійснює професійний психолог, до них вхо-

дять:освітні процеси;оздоровчі проце-

си;правозахисні процеси; мистецтво. 
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Таблиця 1 – Класифікація сфер професійної діяльності психолога 

 

Рівень ціннісно-

го орієнтиру 

Сфера профе-

сійної діяль-

ності 

Види теоретичної професійної дія-

льності психологів 

Види практичної професійної діяльно-

сті психологів 

Прагматичний – 

низький; 

Гуманістичний 

– найвищій. 

Освітні про-

цеси 

Дослідження особливостей і законо-

мірностей особистісного розвитку 

людини 

Проведення заходів спрямованих на 

особистісний розвиток людини 

Дослідження психофізіологічних та 

психологічних особливостей різних 

професій. Розробка методології 

профорієнтації та проф.добору 

Проведення профорієнтаційної та 

проф.добірної діяльності, діагносту-

вання 

Дослідження психологічних особли-

востей навчання, психології особи, 

що навчається. Розробка засобів 

підвищення якості навчання 

Проведення навчальних тренінгів. 

Застосування навчальних технологій у 

інших видах професійної психологіч-

ної діяльності 

Прагматичний – 

низький; 

Гуманістичний 

– найвищій. 

Оздоровчі 

процеси 

Дослідження психології здоров’я та 

хвороби, особливостей впливу пси-

хологічних чинників на стан здо-

ров’я та перебіг захворювання, інди-

відуального реагування на хвороб-

ливі стани, розробка психопрофілак-

тичних та реабілітаційних заходів 

Діагностика, корекція і відновлення 

повноцінного співвідношення індиві-

да та складових його життя на основі 

знань про дезадаптацію пацієнта, яка 

виникає в процесі формування хворо-

би 

Розробка теоретичного підґрунтя 

надання психологічної допомоги 

Проведення психологічного консуль-

тування, діагностики, корекції і тера-

пії особистості 

Прагматичний – 

середній; 

Гуманістичний 

– високий. 

Правозахисні 

процеси 

Дослідження особливостей особис-

тості жертви 

Проведення профілактичних віктимі-

ологічних заходів 

Дослідження особливостей особис-

тості злочинця 

Складання психологічного портрету 

злочинця, допомога у проведенні слі-

дчих дій, психологічна експертиза. 

Проведення профілактичних заходів 

Прагматичний – 

середній; 

Гуманістичний 

– високий. 

Мистецтво 

Дослідження креативності, творчос-

ті, особистості митця 

Формування креативності, творчої 

особистості 

Дослідження особливостей сприй-

няття людини, вплив мистецького 

твору на психологічний стан людини 

Проведення мистецьких терапій (арт, 

музико, театро і т.п.). Створення пси-

хологічно-комфортного зовнішнього 

середовища 

Прагматичний – 

середній; 

Гуманістичний 

– середній. 

Професійна, 

командна 

діяльність 

Дослідження професійного вигоран-

ня, ресоціалізації 

Впровадження заходів щодо реабілі-

тації, соціалізації особистості 

Дослідження особливостей малої 

групи 

Впровадження заходів щодо розвитку 

малої групи, вирішення конфліктів 

Дослідження особливостей діяльно-

сті 

Впровадження заходів щодо спону-

кання до діяльності 

Прагматичний – 

високий; 

Гуманістичний 

– середній. 

ІТ технологі-

чні процеси 

Дослідження особливостей взаємодії 

Надання знань щодо психології взає-

модії як основи побудови ІТ техноло-

гій 

Дослідження психофізіологічних 

особливостей 

Надання знань щодо психофізіології 

людини як основи побудови ІТ техно-

логій 

Дослідження особливостей мисленє-

вих процесів людини 
Участь у розробці штучного інтелекту 

Прагматичний – 

високий; 

Гуманістичний 

– низький. 

Політичні 

процеси 

Дослідження психології великих і 

малих груп 

Консультування щодо менеджменту 

великих і малих груп 

Дослідження психології лідерства 
Формування, розвиток особистості 

лідера 

Прагматичний – 

найвищій; 

Гуманістичний 

– низький. 

Економічно-

виробничі 

процеси 

Дослідження психології попиту 

Надання інформації щодо психології 

попиту з метою маркетингу та плану-

вання економічно-виробничих проце-

сів 

Дослідження особливостей психоло-

гічного впливу 

Надання інформації щодо психологіч-

ного впливу з метою реклами та мар-

кетингу 
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Другий напрямок ціннісної орієнтації психолога 

пов’язаний з постановкою чітко визначеного конк-

ретного результату який необхідно отримати. Здебі-

льшого такий тип роботи психолога пов’язаний з 

економічною сферою. Наприклад, психолог отримує 

від замовника завдання щодо консультації стосовно 

створення реклами для свого продукту, при цьому 

мета чітко визначена – створити продукт який спри-

ятиме максимальному рівню продажу товару. Або 

завданням психолога може бути побудова алгорит-

му прогнозування пошукових запитів людини у 

соціальній мережі. Роботою психолога у даному 

випадку стає створення певного комфорту інтернет-

середовища, проте не користувачі вирішують яким 

саме повинен бути цей комфорт: професійна, ко-

мандна діяльність; ІТ технологічні процеси; полі-

тичні процеси; економічно-виробничі процеси. 

Професійна діяльність психолога у освітніх про-

цесах охоплює три взаємопов’язані напрями: особи-

стий розвиток людини, профорієнтація та навчання. 

Дослідження особливостей і закономірностей осо-

бистісного розвитку людини дозволяє здійснювати 

проведення заходів спрямованих на особистісний 

розвиток людини. Дана діяльність може здійснюва-

тися як самостійний вид діяльності або бути засобом 

іншої, наприклад як частина заходів щодо розвитку 

лідерських якостей або розвитку групи.  

Дослідження та здійснення діяльності в сфері 

профорієнтації здебільшого здійснюють психологи 

навчальних закладів та специфічних галузей, як то 

авіаційна, військова тощо. 

Незважаючи на те, що психолог не здійснює 

пряму педагогічну діяльність, його участь в освіт-

ньому процесі вагома. Дослідження психологічних 

особливостей навчання та психології особи, що 

навчається, дозволяє підвищувати якість засобів 

навчання. Проте професійні психологи все ж таки 

здійснюють навчальну діяльність особисто. Як пра-

вило, це відбувається не в навчальних закладах, не з 

класами учнів або студентів. Навчальна діяльність 

психологами здійснюється під час консультацій та 

тренінгів. Вона спрямована на передачу знань та 

вироблення певних навичок у людини, що звернула-

ся по допомогу.  

Знання, вміння та навички з вищезазначеної сфе-

ри також використовуються у педагогіці, менедж-

менті, кадровій діяльності.  

Професійна діяльність психолога у сфері оздоро-

вчих процесів здійснюється у двох напрямках, пер-

ший здебільшого відноситься до медичної психоло-

гії і, як правило, її здійснюють психологи які пра-

цюють у медичних закладах та установах. Другий 

пов’язаний безпосереднім наданням психологічної 

допомоги, яки здійснюється у вигляді проведення 

психологічного консультування, корекції й терапії 

особистості. 

Для даних сфер діяльності професійного психо-

лога є характерним найвищий рівень гуманістично-

го орієнтиру, це проявляється, перш за все у голов-

ному завданні, яке можна окреслити як – створення 

умов для повноцінного життя, фізичного та духов-

ного розвитку людини [6]. 

Професійна діяльність психолога у правозахис-

них процесах проводиться з обома сторонами пра-

вопорушного акту – зі злочинцем та жертвою. Зде-

більшого робота психолога пов’язана з досліджен-

ням психологічних особливостей сторін та прове-

дення профілактичних заходів. Психолог при цьому 

має високий гуманістичний рівень ціннісних орієн-

тирів. Проте у даній сфері професійної діяльності 

присутні і прагматичні ціннісні орієнтири, вони 

проявляються у діяльності психолога пов’язаної з 

проведенням слідчих дій, в тому числі зі складанням 

психологічного портрету злочинця. 

Мистецтво у професійній діяльності психологів 

виступає у двох площинах – як об’єкт дослідження 

та впливу і як засіб професійної діяльності. Перша 

пов’язана з особою, що створює мистецький об’єкт, 

при цьому досліджується особистість митця, креа-

тивність, творчість. Заходи щодо формування креа-

тивності часто застосовують з метою розвитку осо-

бистості, подолання ригідність мислення, пошуку 

нових ідей. Друга пов’язана з впливом об’єкта твор-

чості на психологічний стан людини. Знання особ-

ливостей творчого процесу та сприйняття людини 

дозволяють використовувати мистецтво в якості 

терапії, як то: арт-терапії, музико-терапії, театро-

терапії та інших. Знання впливу мистецтва та його 

складових на людину дозволяють створювати пси-

хологічно-комфортні умови зовнішнього середови-

ща людини, проте цей напрямок має прагматичне 

спрямування, адже людина отримує вже готовий 

продукт розрахований на „середню” людину, при 

цьому не враховуються індивідуальні особливості 

сприйняття кожної людини і значення комфорту 

визначає психолог, а не особистість яка перебуває в 

визначених умовах. 

Професійна діяльність психолога у сфері профе-

сійної, командної діяльності здійснюється у трьох 

напрямках: професійне вигорання та ресоціалізація, 

мала група, діяльність.  

Професійне вигорання, як і потреба в ресоціалі-

зації відображають проблеми людини у її взаємодії з 

соціальним середовищем. Вони по-різному прояв-

ляються, так ресоціалізація передбачає засвоєння 

нових цінностей, ролей, навичок замість попередніх, 

що не засвоїлись або застаріли [13], а подолання 

професійного вигорання неможливе без перегляду 

своїх життєвих міфів, цілей і цінностей, своїх уяв-

лень і ставлення до себе самого, до інших людей і до 

своєї роботи [14], проте мають близькі за сутністю 

заходи щодо подолання проблем. 

Професійна діяльність психолога з малою гру-

пою дозволяє впроваджувати заходи щодо її розвит-

ку та вирішення конфліктів, дана діяльність здебі-

льшого стосується професійних і навчальних колек-

тивів та спрямована на розвиток командної діяльно-

сті. Найчастіше проводиться у вигляді тренінгів, 

семінарів. 

Дослідження діяльності та заходи щодо її спону-

кання в основному стосуються професійної та на-

вчальної діяльності.  

Прагматичність даної сфери діяльності психоло-

га пов’язана з запитом замовника послуг. Здебіль-

шого замовник, у даній сфері, переслідує конкретну 

ціль – збільшення працездатності робітників та ко-
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лективу. 

У даній сфері існує небезпека розходження між 

метою поставленою замовником та отриманим ре-

зультатом. Наприклад, замовник ставить мету – 

підвищення мотивації до професійної діяльності, але 

під час роботи з психологом робітник, розвиваю-

чись особисто, може дійти висновку, що для нього 

важливіше нарешті здійснити свою заповітну мрію, 

ніж працювати на роботі яку він ненавидить, що 

призведе до його звільнення. Таким чином гуманіс-

тичне спрямування діяльності психолога може всту-

пати у конфлікт з прагматичним спрямуванням. 

ІТ технологічні процеси є наймолодшою сферою 

діяльності психолога. Тут існує три напрямки: взає-

модія, психофізіологія та штучний інтелект. 

Діяльність психолога у напрямку взаємодії 

пов’язана з побудовою на її основі ІТ технологій, 

таких як соціальні мережі, пошукові системи, меню 

доступу та інше. Дослідження психофізіологічних 

особливостей людини дозволяє створити найбільш 

комфортне фізичне ІТ середовище, попередником 

даного напряму є медицина, інженерна психологія 

та соціометрія. Останній напрямок використовує 

знання психологів щодо закономірностей мислення 

людини з метою побудови штучного інтелекту та 

інших «розумних» технологій. 

Дана діяльність, як правило передбачає застосу-

вання психологічних знань у ІТ розробках, а не вза-

ємодію психолога з об’єктом психологічного впли-

ву, що призводить до високого рівня прагматичного 

спрямування діяльності психолога. 

Сфера політичних процесів здійснюється за та-

кими напрямами: великі й малі групи та лідерство. 

У даній сфері перемежовуються політична діяль-

ність з керуванням та менеджментом, тому вона 

може здійснюватись як в площині політичного жит-

тя суспільства так і в господарчий сфері тощо. Дана 

сфера передбачає високий рівень прагматичного 

спрямування, адже завдання психолога, як правило, 

чітко окресленні, наприклад: створити імідж полі-

тичного лідера, вирахувати вірогідність реакції пев-

них верст населення на конкретні кроки лідера або 

керівника. 

Остання сфера професійної діяльності психолога 

охоплює економічно-виробничі процеси життя лю-

дини. Вона досліджує психологію попиту, що до-

зволяє здійснювати більш ефективний маркетинг, 

планування та психологічний вплив на особистість 

людини, знання особливостей якого застосовуються 

з метою реклами та також маркетингу. 

Дана діяльність передбачає найвищий рівень 

прагматичного спрямування діяльності психолога. 

Психолог у своєму завданні в даній сфері має чіткі 

цілі, орієнтується на «середню» людину та не здійс-

нює безпосередню взаємодію з об’єктом впливу. 

Таким чином, в залежності від сфери діяльності 

психолога змінюється спрямованість його дій та 

мети. Прагматичний рівень спрямування діяльності 

психолога може вступати у конфлікт з гуманістич-

ним спрямуванням та призвести до порушення ети-

чного кодексу психолога. Такий порядок речей при-

зводить до потреби приділення більшої уваги до 

морально-етичного виховання майбутнього фахівця 

під час його підготовки у вищий школі. Тобто, не-

обхідно, під час професійної підготовки психологів 

більше уваги приділяти роботи психолога яка відбу-

вається на стиках галузей та нових для психології 

сферах. Також необхідно визначити нову концепцію 

професійно-етичної поведінки психолога яка б до-

зволяла подолати конфлікт прагматичного та гума-

ністичного спрямування, вирішувати запити ринку 

праці. 

ВИСНОВОК. Масштабне проникнення психоло-

гії у майже всі сфери людського буття потребують 

перегляду побудови професійної підготовки майбу-

тнього психолога.  

Поняття «професійна підготовка» є багатогран-

ним, складним та суперечливим, професійну підго-

товку психологів розглядають крізь призму профе-

сійних знань та навичок, властивостей особистості, 

творчості, культури, соціального включення та ін-

шого. 

Ринок праці вимагає гнучкості, мобільності від 

психологів. Розширення сфер діяльності психологів 

потребує змін у побудові структури підготовки май-

бутнього фахівця, поява нових напрямків діяльності 

людини неодмінно відображається на запиті щодо 

психологічної допомоги і потребує стабільного 

зв’язку між теоретичними та практичними напряма-

ми роботи психолога здатного задовольнити запит 

сфер діяльності, що тільки починають зароджува-

тись. 

Традиційні погляди на сфери професійної діяль-

ності психолога здебільшого орієнтовані на практи-

чну діяльність та підходять до розгляду професій з 

позиції місця працевлаштування психолога, що 

значно обмежує коло питань професійної діяльності 

і не передбачає динамічного розвитку професії. 

Розширення сфер професійної діяльності психо-

лога потребує враховування застосування психоло-

гічних знань на стиках галузей, відсутності здійс-

нення безпосередньої взаємодії між психологом та 

об’єктом психологічного впливу, постановки запи-

тів до психолога, що конфліктують з гуманістичним 

спрямуванням професії та етичним кодексом психо-

лога. 

Оцінка сфер професійної діяльності з позиції гу-

маністичного та прагматичного спрямування дозво-

ляє розставити пріоритети цілей та попередити про-

тиріччя.Виокремлено 8 сфер професійної діяльності 

психолога за видами теоретичної та практичної 

діяльності психолога, які охоплюють освітні, оздо-

ровчі, правозахисні процеси, мистецтво, професійну 

та командну діяльність, ІТ технологічні, політичні, 

економічно-виробничі процеси людського життя. 

Кожна сфера має свій рівень гуманістичного та пра-

гматичного спрямування який відображає мету дія-

льності психолога та професійний запит замовника.  

Перспективними напрямами подальшого дослі-

дження є виокремлення взаємозв’язків між сферами 

професійної діяльності психолога та визначення 

шляхів подолання протиріч між прагматичним та 

гуманістичним спрямуванням діяльності майбут-

нього фахівця. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PSYCHOLOGISTS  

CONSIDERING CLASSIFICATION OF FIELDS OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY 
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Purpose. To study professional training of future psychologists based on the classification of the fields of profes-

sional activity. Methodology. The main research methods used are as follows: theoretical-system analysis of pedagogic, 

psychological, philosophic scientific literature aimed at theoretical study of the problems of professional training of 

future psychologists; abstracting and specification for determining elements of the fields of professional activity of 

psychologist; projecting for determining the logic structure of the research. Results. The article determines the levels of 

pragmatic and humanistic directions of the professional training. The research distinguishes the fields of professional 

activity of psychologists on the types of activity: educational processes, recreational processes, law processes, art, pro-

fessional, team activity, IT engineering processes, political processes, and economic-manufacturing processes. Origi-

nality. The article presents the analysis of the fields of the professional activity of psychologists on the types of activity, 

determines the levels of humanistic and pragmatic direction of the psychologist's professional activity, their dependence 

on the client’s need. Practical meaning. The direction of the psychologist’s activity changes depending on the field of 

his/her activity. The author suggests paying more attention to training psychologists for working on the borders of fields 

and in the new fields for psychology, determining a new concept of the ethical behaviour in the fields of pragmatic 

direction.Conclusions. The professional training of future psychologists should meet the demands on the labour market. 

The assessment of the fields of the psychologist's professional activity and from the point of view of humanistic and 

pragmatic directions allow developing the structure of the professional training that can meet the labour market de-

mands. 

Key words: professional training, fields of professional activity, pragmatic direction, humanistic direction, ethical 

code. 
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