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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА  

ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

 
У статті розкриваються особистісно-професійні утворення майбутнього пси-

холога-консультанта відповідно до ідеальної моделі діяльності працівника психоло-

гічної служби; обґрунтований особистісно-акмеологічний підхід як психолого-

педагогічний принцип підготовки практикуючого психолога до професійної діяль-

ності; на основі вищезазначеного принципу описані особистісно-акмеологічна мо-

дель готовності психолога та програма і методика формування компонентів цієї мо-

делі (теоретичний, практичний та особистісний) у процесі підготовки спеціаліста 

психологічної служби. 

Ключові слова: особистісно-професійні якості, акме-форми, особистісно-

акмеологічний підхід, особистісно-акмеологічна модель готовності. 

 
В статье раскрываются личностно-профессиональные качества будущего 

психолога-консультанта относительно идеальной модели деятельности работника 

психологической службы; обоснованный личностно-акмеологический подход как 

психолого-педагогический принцип подготовки практического психолога к профес-

сиональной деятельности; описаны личностно-акмеологическая модель готовности 

психолога, программа и методика формирования компонентов модели (теоретичес-

кий, практический и личностный) в процессе подготовки специалиста психологиче-

ской службы. 

Ключевые слова: личностно-профессиональные качества, акме-формы, лич-

ностно-акмеологический подход, личностно-акмеологическая модель. 

 

Постановка проблеми. Завдання прогнозу успішності психоло-

гів-практиків у трудовій діяльності залежить від удосконалення процесу 

формування готовності до особистісного стилю діяльності спеціаліста, 

який характеризувався б особистісною зрілістю, успішністю, вершинні-

стю, гармонійністю, творчістю та майстерністю. Потрібно досягнути 

якостей, які б характеризували особистість у вищій мірі продуктивності 

психолога-консультанта. Щоб іти в ногу з часом, майбутній професіо-

нал цієї сфери має завжди прагнути до збагачення своїх знань, удоско-

налення власної професійної майстерності. Він мусить відчувати життє-

вий пульс сьогодення і спрямовувати свою професійну діяльність у рус-

ло постійного творчого пошуку. Багато хто відчуває позитивні відчуття 
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один до одного й антипатія, яка отруює життя багатьох, зникає. За кри-

терієм творчості стилю життя психолог-консультант – це людина інди-

відуально-творчого стилю життя, який властивий особистостям з вираз-

ними особистісними характеристиками, адекватною, іноді навіть висо-

кою самооцінкою, людям цілеспрямованим, з розвинутими і різномані-

тними потребами й інтересами, що здатні приймати нетривіальні рі-

шення, добре адаптуються в новому середовищі, не втрачаючи своєї са-

мобутності [1; 7].  

Тобто, вершинні особистісно-професійні утворення спеціаліста 

консультативної взаємодії є основою готовності до особистісного стилю 

діяльності щодо надання ефективної психологічної допомоги на сьогод-

нішній день становлення нашого суспільства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці-дослідники 

стверджують, що професія психолога-практика у різних сферах консу-

льтативної діяльності висуває високі вимоги до тих, хто вирішив прис-

вятити їй своє життя (Г.С.Абрамова, Ю.Є.Альошина, О.Ф.Бондаренко, 

Р.Джордж, Т.Крістіані, К.Роджерс, В.В.Рибалка, Г.О.Хомич та ін.). Саме 

тому за час навчання у вищому навчальному закладі студенти повинні 

не тільки набути необхідні знання з фахових дисциплін, а й розвинути 

відповідні психологічні якості, сформувати позитивне ставлення до 

майбутньої професії, від чого в повній мірі буде залежати успішність 

творчої реалізації в практичній діяльності (С.Д.Максименко, В.Г.Панок, 

Н.В.Чепелєва та ін.). Тобто, сучасні науковці-дослідники вказують, що 

характер професійної консультативної діяльності вимагає від практич-

ного психолога знайомства з широким колом питань, крім теоретичної 

та практичної психологічної підготовки, починаючи з організації систе-

ми професійної роботи в цілому, і відповідного законодавства, елемен-

тів соціології і економіки, загальної і соціальної педагогіки, закінчуючи 

конкретними, прикладними знаннями (О.Бондаренко, С.Васьківська, 

П.Горностай, Л.Карамушка, С.Максименко, В.Рибалка та ін.).  

Метою статті є висвітлення основних компонентів особистісно-

акмеологічної моделі готовності до професійної діяльності на основі 

концептуального підходу (особистісно-акмеологічного) як основи фор-

мування особистісно-професійних утворень психолога-консультанта 

щодо творчої самореалізації та описати програму і методику формуван-

ня готовності до професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Бачення практичним психологом 

стратегії досягнення вершин професіоналізму та слідування логіці про-

сування до них полягає в проходженні відповідних етапів, кожен із яких 

означає взяття наступного бар’єра в досягненні професійної компетент-

ності. Ці етапи характеризуються такими рівнями професіоналізму, як 

здатність успішно виконувати професійну діяльність; підготовленість 

до стабільної продуктивної праці; професійна майстерність в реалізації 
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функцій та обов’язків; творче оволодіння дослідницько-інноваційним 

стилем професійної діяльності. 

 К. Роджерс звертає увагу на таку рису психолога-практика, як ви-

користання у процесі діяльності прийомів та технік з різних теоретич-

них підходів [22]. Це вміння виокремлюють й такі дослідники сфери 

консультування, як Р. Браун, Дж. Браун, Д. Крістесен, Дж. Котлер та 

інші. Прибічники еклектичного підходу Дж. Котлер, Р. Браун, С. Глед-

дінг розкривають таке утворення спеціалістів даної сфери як гнучкість 

консультанта у процесі діяльності. П.П. Горностай вказує на те, спира-

ючись на дані досліджень і власний досвід, що бажано, аби практичний 

психолог, незалежно від спеціалізації, мав такі якості: доброзичливість і 

низька агресивність; спрямованість на проблему, тобто на допомогу клі-

єнту (мотивація психологічної допомоги в поєднанні з певною мірою 

альтруїзму); емпатія; гнучкість мислення; творча інтуїція [13].  

С.В. Васьківська виділяє такі особистісні властивості, які визна-

чають неабиякий вплив на ефективність проходження психоконсульта-

тивного процесу [11, С. 36]: вміння співпереживати та співчувати; ви-

кликати довіру щирістю та відкритістю; аутентичність (самодостат-

ність); сила «Я»; відкритість власному досвіду (як не парадоксально 

звучить, потрібно вміти вчитись навіть у клієнта); толерантність до не-

визначеності; вміння нести особистісну відповідальність; ставити реалі-

стичні цілі; емпатія та сміливість щодо побудови глибоких стосунків з 

іншими людьми; особиста зрілість консультанта. На думку автора, кон-

сультант має мати такі професійні якості: непересічні інтелектуальні 

здібності та розсудливість; оригінальність, винахідливість і різнобіч-

ність; вічно юна і невичерпна” цікавість; здатність до самостійного на-

вчання; інтерес до людей як особистостей, а не як до матеріалу, яким 

можна маніпулювати; повага до чужої особистості; розуміння власних 

особистісних особливостей; почуття гумору; чутливість; терплячість, 

відсутність зарозумілості; здатність засвоювати терапевтичні позиції, 

вміння підтримувати добрі й ефективні стосунки з людьми; продуктив-

ність; навички методичної праці; здатність витримувати тиск; усвідом-

леність і відповідальність; готовність до співробітництва; чесність, са-

моконтроль, стійкість; прогресивні уявлення про етичні цінності; широ-

кий культурний світогляд; глибокий інтерес до психології, особливо до 

клінічних аспектів [11, С. 36−37].  

М. Боуен визначає вимоги до психотерапевтичного процесу та до 

самих психоконсультантів [12, С. 24] (див. табл.1). 

Ж. Вірна вказує на те, що професійну діяльність психолога можна 

вважати успішною, якщо психолог як особистість володіє: мотивацією 

досягнення успіху; позитивним уявленням про образ «Я»; когнітивною 

позицією по відношенню до успіху (неуспіху) [23]. Ефективно працюю-

чі психоконсультанти – це ті люди, які в процесі свого життя успішно 
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інтегрували в собі наукові знання і навички [7]. У психологів-

консультантів мають бути такі якості, які сприяють ефективній діяльно-

сті [12, С. 58] (див. табл. 2). 

Таблиця 1 

Вимоги до психотерапевтичного процесу та до самих  

психоконсультантів за М.Боуеном 

№ Характеристика 

1. Активна взаємодія між клієнтом і терапевтом. Психологи-консультанти 

мають забезпечувати більше ніж психологічну атмосферу, вони не тіль-

ки „активно слухають”, але й пропонують також власні інтегруючі 

враження, які полегшують рух клієнта в нових напрямах. 

2. Емпатія, безумовне позитивне прийняття та конгруентність; ці умови, 

хоча вони й важливі для створення атмосфери довіри, не являються 

достатніми для утворення змін в процесі терапії. 

3. Відображення почуттів, які можуть бути чи не бути інтегруючими 

враженнями, що полегшують реорганізацію переживань клієнта в пе-

вну нову свідомість. Це буде залежати від того, чи відчуває консуль-

тант внутрішній світ клієнта, чи поділяє його переживання або тільки 

слухає клієнта. 

4. Відмінність між підтримуючою зустріччю, мета якої в тому, щоб до-

помогти клієнту відчути себе краще, та психотерапією, яка сприяє 

змінам клієнта. У процесі підтримуючої зустрічі єдиним необхідним 

методом є активне слухання, а в психотерапії консультант пропонує 

свої власні інтегруючі враження, які слугують каталізаторами проце-

су, що реалізується клієнтом. 

 

Таблиця 2 

Якості, які сприяють ефективній діяльності  

психолога-консультанта 

№ Якості Характеристика 

1. Інтелектуальна 

лабільність 

Бажання і вміння навчатися, а також творче мис-

лення. 

2. 

Енергійність 

Консультанти повинні бути здатні проявляти акти-

вність у процесі всієї сесії й бути в стані підтриму-

вати активність у роботі з клієнтами.  

3. 
Гнучкість 

Вміння пристосовувати свої дії, відповідаючи запи-

там своїх клієнтів.  

4. Здатність  

до сприяння 

Підтримка клієнтів у прийнятті ними рішень, до-

помога у здобутті надії та впевненості. 

5. 
Добра воля 

Бажання конструктивно працювати в інтересах клі-

єнтів, тактично підтримуючи їх незалежність. 

6. 
Впевненість  

у собі 

Ця якість охоплює знання себе, включаючи устано-

вки, цінності й почуття, а також здатність розрізня-

ти, які фактори і яким чином впливають на них. 
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Таким чином, можна виділити такі якості, що характеризують су-

часного ефективного психолога-консультанта: надійність, чесність, щи-

рість; компетентність; розкутість; дисциплінованість, зосередженість на 

меті; ентузіазм, терпимість до незрозумілого; толерантність; об’єк-

тивність; готовність до нових ситуацій; ініціативність; високий рівень осо-

бистісної зрілості; терплячість, витримка, відкритість, кмітливість, винахі-

дливість; комунікативність; творча гнучкість; здатність подавати теорію 

мовою практики; здатність успішно працювати з різними стилями управ-

ління; етичність; уміння виділити важливу проблему; розширення можли-

востей самовираження кожної особистості. Вміла, усвідомлена та цілесп-

рямована діяльність може бути забезпечена тільки достатньою сформова-

ністю системи умінь регуляції та саморегуляції, які використані для коор-

динації арсеналу психічних можливостей у діяльності.  

Недостатня сформованість умінь саморегуляції, на нашу думку, є 

однією з основних причин труднощів і на шляху професійного самовиз-

начення, і при засвоєнні вимог даної професійної діяльності, оволодінні 

необхідними в ній уміннями та знаннями. Дякуючи розвитку та вдоско-

наленню в студентів системи саморегуляції, в них формується сукуп-

ність умінь саморегуляції, на думку психологів-науковців: ставити за-

вдання та визначати найбільш актуальні з них; аналізувати умови та ви-

діляти найбільш значущі для досягнення поставленої мети; вибирати 

способи дій та організовувати їх послідовну реалізацію; оцінювати про-

міжні та кінцеві результати діяльності, підбираючи для цього найбільш 

ефективні критерії оцінки; виправляти допущені помилки (Н.І. 

Пов’якель) [18]. Як і всі формуючі вміння, вміння саморегуляції можуть 

бути предметом свідомого контролю. Саме на основі усвідомленої пси-

хічної саморегуляції формуються соціально-опосередковані механізми 

управління індивідуально здобутим арсеналом неопосередковано-

чуттєвого та опосередкованого досвіду. 

Дослідженнями М.Й. Боришевського встановлено органічну єд-

ність структури саморегуляції як процесу та множинного характеру фу-

нкцій саморегулювання, що «зумовлюють здатність особистості опти-

мально використовувати власні внутрішні резерви та реальні можливос-

ті навколишнього середовища, забезпечувати адекватність своєї актив-

ності прийнятій програмі, вимогам певних правил, норм, принципів та 

інших ціннісно-орієнтаційних еталонів і на цій основі досягти значущих 

цілей, домагатися реалізації намічених програм» [10, С. 26-27]. 

У психолога-практика є необхідність розвивати здатність звернен-

ня до власного досвіду для вирішення специфічних професійних про-

блем, знання релевантних теорій та їх наукового підґрунтя для залучення 

при поясненні, орієнтації та прийнятті рішень, володіння стандартизова-

ним репертуаром умінь для оцінки власних навичок, здатність до крити-

чної перевірки процесів діяльності та їх окремих кроків з метою ревізії. 
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Як стверджує С.В. Васьківська щодо ознайомлення майбутніх психоло-

гів-практиків з консультуванням, «ця сфера діяльності психолога має 

консолідувати всі знання та спостереження, набуті ним раніше не тільки 

під час навчання, але й протягом життя. При цьому теоретичні розробки 

та дослідження мають об’єднатись в інтегральну цілісність із життєвим 

досвідом. Тільки завдяки такому об’ємному та мобільному оперуванню 

матеріалом можна зрозуміти сутність психологічних труднощів людини, 

визначити орієнтири для терапевтичної роботи» [11, С. 239]. 

Підготовка психологів-практиків також має мати елементи відпра-

цювання роботи щодо розвитку власного досвіду (вміння звертатись до 

власної психічної реальності для побудови професійного психологічного 

процесу надання допомоги через стосунки «психолог-клієнт»), застосу-

вання релевантних теорій та їх наукового підґрунтя, перевірки процесів 

діяльності та їх окремих кроків з метою ревізії в умовах реального на-

дання психологічної допомоги, тобто не в моделі «психолог-клієнт». 

Психоконсультанти працюють у соціальному середовищі, а також в умо-

вах, які вимагають розв’язання проблем. Це вимагає від них розвинутих 

навичків міжособистісних взаємовідношень та креативності. На думку 

Д.Б. Богоявленської, особистість психолога-професіонала має відзнача-

тися двома параметрами: досконалим володінням теоретичними знання-

ми як способами роботи і здатністю до швидкої адаптації. «Професіона-

лізм – це не наявність мертвого багажу, а відчуття нового, бачення своєї 

справи в системі сучасної дійсності... не точне дотримування рецептури, 

а здатність до розвитку галузі знань, тобто творче ставлення до діяльнос-

ті» [6, С. 56]. Таким чином, практичний психолог у різноманітних сферах 

консультування – спеціаліст, діяльність якого спрямована на надання 

психологічної допомоги людині, сім'ї або групі осіб, що потрапили у 

складну життєву ситуацію, шляхом діагностування, корекції, розвитку, 

регуляції, консультування, терапії, психологічної просвіти. 

Можна стверджувати, що акмеологічний, як і особистісний підхо-

ди, спрямовані на реалізацію принципу цілісності, оскільки акме люди-

ни (вищий прояв її професійного, особистісного самовираження та са-

моствердження), яке вивчається акмеологією, розуміється як гармонійна 

єдність психологічних і соціальних установок, у межах чого виявляєть-

ся досяжною повнота буття в рамках індивідуального стану [1; 3; 4]. 

Отже, стан (чи особистісний статус) акме як основний об'єкт дослі-

дження акмеології, є атрибутом творчої, гармонійної самоактуалізованої 

(згідно з А. Маслоу) особистості, що є цілісною сутністю, яка виявляє 

синергійне, гармонійне узгодження всіх психофізіологічних, свідомих, 

неусвідомлених, духовних вимірів людської особистості, що складають 

її творчу повноту. Базуючись на даному визначенні акме людини, мож-

на окреслити й шляхи її формування [1], спрямовані на розвиток твор-

чо-гармонійної особистості, що є, як учить психологія, цілісною істо-
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тою, оскільки креативні люди виявляють амбівалентні, парадоксальні-

двоїсті, що виключають один одного, особливості.  

Таким чином, особистісний, як і акмеологічний, підходи мають 

спільні суттєві ознаки у вивченні становлення особистості, а саме: зрі-

лість, успішність, вершинність, гармонійність, творчість, майстерність. 

Особистісний підхід розглядає дані ознаки в ході підготовки спеціаліста 

[19; 20], а в акмеологічному підході – це основа дослідження щодо вер-

шинного, акмеологічного рівня розвитку особистості. Таким чином, 

особистісний та акмеологічний підходи до розвитку особистості мають 

тотожні суттєві ознаки і можуть бути об’єднані в єдиний методологіч-

ний підхід – особистісно-акмеологічний. Крім цього, особистісний та 

акмеологічний підходи орієнтуються на принципи, відповідно до яких 

потрібно вивчати процеси становлення творчого потенціалу, які приз-

водять до успіху в професійній діяльності спеціалістів (із врахуванням її 

культурологічних, соціологічних, генетичних та інших детермінант), що 

досягають у своєму розвитку оптимальної стадії творчої майстерності і 

визначеного суспільного визнання. Важлива психологічна особливість 

успіху полягає в тому, що він, з одного боку, завжди очевидний і конк-

ретний, а з іншого – є результатом довготривалого, суперечливого роз-

витку суб’єкта діяльності.  

В особистісному та акмеологічному підходах робиться акцент на 

здібності особистості ставити собі завдання, реалізовувати їх, 

розв’язувати життєві та професійні проблеми з установкою на отриман-

ня високих результатів. При цьому акмеологічні технології мають цінні-

сно-цільовий, тобто гуманітарний характер і відповідають принципу оп-

тимізації особистісних і професійних ресурсів. Отже, можливо 

об’єднати їх у спеціальний особистісно-акмеологічний підхід.  

Особистісно-акмеологічний підхід у нашому дослідженні має здій-

снюватися через сукупність принципів: вершинної орієнтації, системно-

функціональний, рефлексивно-акмеологічний, комплексності у розумінні 

вивчення і формування готовності до консультативної роботи, особистіс-

ної зрілості майбутніх фахівців сфери консультування (табл. 3). 

Реалізація вказаних принципів в єдиному особистісно-

акмеологічному підході передбачає створення цілісної концептуальної 

моделі, в якій вони взаємопов’язані та взаємозалежні [23; 24].  

Ідеї цілісності, єдності особистісного та професійного розвитку 

людини є основою розробленої концепції, де фактором розвитку є внут-

рішнє середовище особистості, її активність, потреба в творчій самореа-

лізації. Об’єктом професійного розвитку й формою реалізації творчого 

потенціалу майбутнього психолога-практика в професійній праці є інте-

гральні характеристики його особистості: спрямованість, компетент-

ність, емоційна та поведінкова гнучкість. Виділені інтегральні характе-

ристики особистості професіонала є психологічною основою, яка необ-
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хідна в особистісно-творчому стилі діяльності. Кожна інтегральна хара-

ктеристика представляє собою визначене поєднання або комбінацію 

значимих особистісних якостей, суттєвих для успішної діяльності в ме-

жах професії психолога-практика у різних видах надання психологічної 

допомоги. Фундаментальною умовою розвитку інтегральних характери-

стик особистості професіонала-психолога є усвідомлення ним необхід-

ності змін, перетворення свого внутрішнього світу та пошук нових мо-

жливостей самоіснування в праці, тобто підвищення рівня професійної 

самосвідомості, що ефективно сприяє творчій самореалізації спеціаліста 

[19; 20]. 

Таблиця 3 

Принципи особистісно-акмеологічного підходу 
Принципи особистісно-акмеологічного підходу 

№ Назва Характеристика 

1 Принцип вершин-

ної орієнтації у фо-

рмуванні готовнос-

ті майбутнього 

спеціаліста до про-

фесійної діяльності 

Передбачає оптимальну «вершинність», тобто 

найсприятливіший, кращий за певними категорі-

ями в конкретній ситуації. Під критерієм опти-

мальності слід розуміти порівняння варіантів 

можливих рішень і вибір найкращого з них. Кри-

терій «вершинності» полягає у спрямованості на 

формування високого рівня особистісно-

професійного, теоретичного та практичного 

компонентів готовності майбутнього спеціаліста 

до професійної діяльності. 

2 Системно-

функціональний 

принцип 

Базується на вивченні процесів становлення тво-

рчого потенціалу людини, які призводять до ус-

піху в професійній діяльності 

3 Рефлексивно-

акмеологічний 

принцип 

Для професіонала в сфері практичної психології, 

з метою досягнення успіху творчої діяльності та 

її акме-форм важливо не тільки засвоєння всіх 

видів рефлексії, але й розвиток їх оптимальної 

взаємодії. 

4 Принцип комплек-

сності 

Цей принцип передбачає підпорядкування осо-

бистісно-професійного, теоретичного та практи-

чного компонентів готовності психолога-

консультанта єдиній меті – формуванню цілісної 

особистості практичного психолога, що забезпе-

чує успішність консультативної роботи. 

5 Принцип особисті-

сної зрілості май-

бутніх фахівців 

Критерій „особистісна зрілість” полягає у нале-

жній мотивації досягнень, ставленні до свого 

„Я”, почуття громадянського обов’язку, наявнос-

ті життєвих установок, здатності до психологіч-

ної близькості з іншою людиною. 
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Таким чином, особистісно-акмеологічний підхід забезпечує реалі-
зацію багаторівневого процесу результативної психологічної допомоги 
учням на основі втілення оптимальних (вершинних) рівнів особистісно-
го потенціалу та особистісної зрілості психолога у суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії з особистістю. 

У контексті розкриття цієї проблематики була проаналізована лі-
тература з питань професійної підготовки шкільних психологів до кон-
сультативної діяльності із особистістю, що дозволило виділити три ос-
новних компоненти готовності фахівця:  

 наявність особистісної підготовки, яка б дозволила уникнути 
непрофесіоналізму: стійкі мотиви вибору професії, сформована спрямо-
ваність на діяльність у різних видах надання психологічної допомоги 
(О.Ф. Бондаренко, Л.М. Карамушка); об’єктивна самооцінка професійно 
значущих якостей особистості, наявність умінь організації самовихо-
вання, самовдосконалення; стан упевненості в собі, як психолога (С.В. 
Васьківська, Н.В. Чепєлєва); установка на активні та цілеспрямовані дії, 
налаштування на визначену поведінку в умовах розв’язання професій-
них завдань (П.П. Горностай, В.Г. Панок, В.В. Рибалка); стан задоволе-
ності вибором професії, практичною діяльністю, спілкуванням з учас-
никами психотерапевтичної взаємодії (М.А. Гуліна, З.Г. Кісарчук, Н.І. 
Пов’якель); психологічна стійкість: витримка, самоконтроль, відсут-
ність страху перед клієнтами, емоційної напруги та інше (З.Г. Кісарчук, 
Н.В. Пророк); 

 знання теоретичних засад консультативної роботи: стадії кон-
сультування та основні теоретичні підходи (О.Ф. Бондаренко, М.А. Гу-
ліна та інші), різновиди консультування (Г.С. Абрамова, Ю.Є. Альоши-
на, С. Ґледінґ); екзистенційні та особистісні проблеми особистості (О.Ф. 
Бондаренко); засади професійної орієнтації особистості (Г.О. Балл, В.В. 
Рибалка); особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип ор-
ганізації профільної та професійної підготовки психолога-практика 
(В.В. Рибалка); принцип гуманізації в професійній підготовці особисто-
сті (Г.О. Балл); принцип суспільно-особистісного прагматизму та парт-
нерства в професійній підготовці психологів-практиків до праці в умо-
вах ринку (Н.А. Побірченко). 

 володіння конкретними методами і методиками консульту-
вання: напрямки у практиці консультування; навики певного теоретич-
ного підходу та у відповідному напрямку; навички у консультуванні 
(О.Ф. Бондаренко, С.В. Васьківська, Р. Кочюнас, Р.С. Нємов та інші). 

На основі нашого дослідження можна константувати те, що такі 
компоненти, як особистісний, теоретичний і практичний, тісно взаємоді-
ють між собою в становленні спеціаліста та є основою концептуальної 
моделі особистісно-акмеологічної готовності до консультативної роботи.  

Тобто, концептуальна модель особистісно-акмеологічної готовно-
сті психолога-практика має будуватися на основі трьох взаємо-
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пов’язаних між собою компонентах (особистісного, теоретичного і 
практичного) високого рівня розвитку. Особистісний компонент готов-
ності психолога-практика до консультативної роботи включає в себе: 
адекватні соціально-психологічні настанови особистості в мотиваційній 
сфері щодо досягнення успіху, високий рівень розвитку професійного 
«Я» та особистісної зрілості (мотивації досягнення успіху, ставлення до 
свого «Я», почуття громадянського обов’язку, здатності до психологіч-
ної близькості з іншою людиною), адекватний рівень суб’єктивного ко-
нтролю, самооцінки і самоповаги, високий рівень комунікативних й ор-
ганізаторських схильностей та розумових здібностей, емоційної стійко-
сті та впевненості у собі, розвинуту емпатію, самостійність (незалеж-
ність суджень). Високий рівень сформованості теоретичного компонен-
та готовності – це досконале володіння сукупністю психологічних та 
спеціальних знань щодо консультативної роботи (основні теоретичні пі-
дходи і технології консультування, принцип гуманізації у загальноосві-
тній та професійній підготовці, закономірності й способи досягнення 
вершин професіоналізму і творчості, знання екзистенційних та особис-
тісних проблем особистості, стратегій діяльності психологічної служби 
в різних видах надання психологічної допомоги). Сформованість прак-
тичного компонента готовності полягає у високому рівні прояву профе-
сійних умінь і навичок, тобто дій, які забезпечують успіх консультатив-
ної роботи (навички консультативної бесіди з клієнтом, психодіагнос-
тики проблемної особистості, уміння ефективної консультативної взає-
модії з особистістю; володіння сучасними технологіями консультуван-
ня; навички організації та проведення різних видів психологічного тре-
нінгу як важливого етапу постконсультативного супроводу).  

Співставлення реально сформованих якостей психолога із показ-

никами ідеальної моделі дозволяє визначити рівень його професійної 

компетенції та виробити стратегію просування до вершин професіоналі-

зму, щодо оптимальної практичної діяльності. Стрижневим компонен-

том готовності майбутнього психолога щодо консультативної взаємодії 

є особистісний. Тому проблема забезпечення особистісного компонента 

готовності майбутніх психологів у процесі навчальної діяльності є важ-

ливою складовою професійної підготовки фахівців.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чи-

ном, дана модель включає в себе високий особистісно-акмеологічний 

рівень розвитку особистісного, теоретичного та практичного компонен-

тів. На основі показників компонентів запропонованої моделі готовності 

майбутніх психологів до консультативної роботи можна дослідити осо-

бистісно-акмеологічну модель спеціаліста. 

Розроблена особистісно-акмеологічна модель формування готов-

ності майбутнього практичного психолога до консультативної роботи в 

системі вищої освіти полягає в тому, що психолог відповідає своєму со-

ціальному призначенню, якщо відповідає вимогам професії, гармонійно 
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розвиває свої інтелектуальні, емоційно-вольові здібності, формується як 

цілісний феномен – індивід, особистість, суб’єкт праці та творча індиві-

дуальність. Концепція особистісно-акмеологічного підходу дає цілісне 

уявлення про готовність психолога в системі вищої школи. В її межах 

сконструйована концептуальна модель особистісно-акмеологічної гото-

вності психолога, яка відображає систему його вузівської підготовки та 

самовдосконалення. Модель включає особистісний, теоретичний та 

практичний компоненти. Це дозволяє реалізувати принципи особистіс-

но-акмеологічного підходу. Тобто, представлена особистісно-

акмеологічна модель слугує якісним фундаментом для побудови про-

грами та методики формування готовності до консультативної роботи в 

процесі вузівської підготовки. Тому, що основою особистісно-

акмеологічного підходу являється теоретико-методологічне положення 

про суб’єктну позицію спеціаліста на всіх етапах професіоналізації.  
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