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ПеРедмоВа

Сучасна професійна підготовка фахівців у ВНЗ не 
може обмежуватися тільки реконструктивними за-

вданнями передачі професійних знань, умінь та навичок. 
Важко не погодитися з думкою, що в теперішньому суспіль-
стві, яке швидко змінюється, фахівцеві, щоб бути успішним, 
уже недостатньо диплома про вищу освіту. Формується за-
пит на саморозвиток особистості. Останнє неможливо здій-
снювати без адекватного усвідомлення свого особистісного 
та професійного Я. Тому для підвищення якості професій-
ної підготовки, потрібно орієнтуватися на центральне но-
воутворення юнацького віку – професійну самосвідомість. 
Проте часто професійна самосвідомість студентів форму-
ється стихійно, що супроводжується низкою негативних 
тенденцій. Постає необхідність спеціальної, комплексної 
роботи з надання студентам допомоги в розвитку адекват-
ної професійної самосвідомості та Я-концепції, сприяння 
особистісному та професійному самовизначенню.

Під час ознайомлення з науковою літературою привер-
тає увагу досить велика кількість робіт, присвячених про-
фесійній самосвідомості та іншим близьким феноменам, 
які розглядають у цьому семантичному полі. Однак, на 
нашу думку, це свідчить не стільки про достатню розро-
бленість проблеми, як про її велику складність та актуаль-
ність у сучасній психології. Зокрема відсутні узагальнені, 
інтегративні, концептуальні дослідження щодо періоду 
професійного навчання у ВНЗ майбутніх фахівців так зва-
ного «соціономічного типу професій», які за родом своєї ді-
яльності будуть включені до активної взаємодії з іншими 
людьми, впливатимуть на них і прийматимуть щодо них 
відповідні рішення.
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Закономірно постають питання: яка структура та дина-
міка професійної самосвідомості на етапі оволодіння про-
фесією у ВНЗ? Чим характеризується її становлення на 
різних етапах професійного навчання? Які умови сприя-
ють успішному формуванню професійної Я-концепції? Як 
пов’язані специфіка соціономічних професій, що висува-
ють відповідні вимоги до її суб’єктів, та особливості профе-
сійної самосвідомості? Якою є роль вищої освіти у станов-
ленні професійної самосвідомості студентів, що саме вона 
змінює у змісті їх уявлень про себе та в самоставленні?

Логічно передбачити, що змістові особливості кожної 
конкретної професійної діяльності ще більше конкре-
тизують та диференціюють професійну самосвідомість. 
У цьому посібнику ми розглянемо це на прикладі юри-
дичної професії, яка специфічно поєднує в собі суб’єкт-
суб’єктний та суб’єкт-об’єктний принципи організації.

мета навчально-методичного посібника полягає у ви-
діленні найбільш актуальних проблемних дослідницьких 
аспектів, пов’язаних із конструктами професійної самосві-
домості та професійної Я-концепції, розкритті основних 
сутнісних характеристик означених феноменів, окресленні 
засад їх емпіричного дослідження та організації спеціаль-
ної роботи з їх формування у ВНЗ на прикладі майбутніх 
юристів. 

Завдання, зумовлені метою посібника:
1) ознайомити студентів з теоретико-методологічною ба-

зою вивчення професійної самосвідомості та професійної 
Я-концепції, виділивши найбільш проблемні дослідницькі 
аспекти;

2) виокремити та охарактеризувати сутнісні ознаки про-
фесійної самосвідомості;

3) обґрунтувати теоретичну модель професійної Я-кон-
цепції як основи професійного та особистісного розвитку;

4) охарактеризувати структуру та функції досліджува-
них феноменів;

5) сформувати у студентів уявлення про методи діагнос-
тики рівня сформованості професійної самосвідомості, а 

також про можливості застосування когнітивного підходу 
до її дослідження;

6) окреслити основні засади розвитку професійної само-
свідомості в умовах психологічного супроводу навчання у 
ВНЗ на прикладі майбутніх юристів.

У результаті студенти повинні орієнтуватися в базових 
теоретичних підходах до розгляду сутності професійної 
самосвідомості, знати: поняття, зміст, структуру, функції 
професійної самосвідомості; чинники та етапи її розви-
тку під час навчання у ВНЗ; підходи до виділення показ-
ників та критеріїв рівня сформованості; основні методи 
діагностики та засади формуючого впливу на професійну 
Я-концепцію. уміти: складати програму та обґрунтовувати 
методики емпіричного дослідження професійної самосві-
домості, реалізовувати основні засади побудови тренінго-
вих програм для розвитку професійної Я-концепції та про-
фесійно-важливих якостей.

Представлені матеріали можуть бути використані ви-
кладачами ВНЗ під час проведення лекційних і практич-
них занять із курсів «Вступ до спеціальності», «Вікова та 
педагогічна психологія», «Юридична психологія», «Психо-
логія та педагогіка вищої школи»; під час організації озна-
йомлювальної та виробничої практики студентів.

Навчально-методичний посібник адресований насампе-
ред студентам психологічних та юридичних спеціальнос-
тей, а також може бути корисний усім, хто цікавиться про-
блемами особистісного та професійного розвитку. 
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