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  Актуальність роботи визначається постійною зміною соціально – 

психологічних умов, в яких знаходиться сучасна особистість психолога. 

Успішний професіонал повинен володіти максимально вираженими 

професійними якостями, чітко ідентифікувати себе зі своєю професією. Проблема 

розвитку професійно важливих якостей особистості у студентів-психологів, 

сьогодні особливо актуальна, оскільки успішна реалізація психолога як 

професіонала є складним, тривалим і суперечливим процесом. Формування 

професійно важливих якостей психолога починається у період навчання у вищому 

навчальному закладі, що співпадає з початком становлення його особистісної 

зрілості. Аналіз останніх досліджень показує що, у психологічній літературі 

описано чимало досліджень професійних і особистісних якостей психологів. На 

актуальність дослідження проблеми формування професійно значущих якостей у 

майбутнього психолога вказують українські психологи О.Ф. Бондаренко,  

В.Г. Панок, Н.В. Пророк, В.А. Семиченко, Л.І. Уманець, Н.В. Чепелєва,  

Т.Н. Щербакова та ін. [1].  

Л.Г.Терлецька визначає як професійно значущі якості в роботі психолога 

професійно-психологічну рефлексію; саморефлексію; діапазон репертуару 

професійних ролей, уявлень про образ практичного психолога; адекватність 

образу «Я»; оптимальність психологічного стану. Н.В.Чепелєва, у свою чергу, 

наводить такі професійно важливі якості: сензитивність, емпатійність, уміння 

слухати клієнта та інтерпретувати зміст його висловлювань, установлювати 

контакт, когнітивні якості (гнучкість, динамічність, уміння осмислювати та 

узагальнювати інформацію про клієнта, прогнозувати результат роботи з ним).  

Висновки. Професійно важливі якості – це пристосовані до певної 

професійної діяльності компоненти цілісної особистості, що формуються на 

основі природно заданих біопсихічних властивостей під дією зовнішніх впливів і 

власної активності суб’єкта. Успішність роботи психолога зумовлюється певним 

комплексом професійно важливих якостей, таких, як професійна компетентність; 

комунікативні якості; якості, що характеризують толерантність; якості, що 

допомагають зрозуміти внутрішній світ іншої людини; динамічність поведінки та 

інші. Сучасні погляди щодо формування важливих якостей майбутнього 

психолога спираються на його основні складові, а це в першу чергу внутрішні 

психологічні характеристики: мотиваційні, когнітивні, психомоторні та емоційно-

вольові.  
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