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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК 

СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 

Реформування сфери професійної правничої діяльності висуває вимоги 

щодо розробки і впровадження нової концепції освіти суб’єктів цієї 

діяльності, що передбачає, насамперед, формування їх здатностей та 

компетенцій щодо розв’язання класу сучасних професійних завдань. Ця 

вимога викликає необхідність проектування та конструювання особливого 

суб’єктного освітнього простору, що є фундаментом загального процесу 

професіогенезу особистості, а також необхідною умовою саморозвитку та 

самозростання людини як суб’єкта життєздійснення.  

Ю.М.Швалб стверджує, що «сфера освіти дедалі ширше стає простором 

осмисленого вибору суб’єктом форм і змісту власної освіти, більше того 

учень тільки тоді може ефективно включитися в систему освіти, коли він сам 

стає активним суб’єктом побудови і розвитку самої системи освіти»
1
 [9, 

315].  

Таким чином, змістові компоненти освітнього процесу правників мають 

включати в себе не тільки інституціональні форми навчання (базові 

навчальні дисципліни), що формують правничі знання, а й, у першу чергу, ті 

навчальні предмети, навчальні та соціально-психологічні тренінги, 

різноманітні технології професійного розвитку, які визначаються навчальним 

цілепокладанням та навчальними інтересами студентів, сприяють розвитку їх 

правосвідомості як базової професійної категорії, професійного мислення, 

формуванню здатності фахівця до професійної рефлексії, саморегуляції, 

                                                 
1
 Виділено нами 



психологічної готовності до професійної діяльності, потреби в 

самоактуалізації тощо. Саме такі змістові компоненти освітнього процесу 

утворюють суб’єктний освітній простір (див. рис.1), оскільки спрямовують 

зусилля студентів на усвідомлену і цільову самозміну, побудову нових 

моделей життєздійснення на базі новоутворень, що є результатом вирішення 

прийнятого навчального завдання, котре інтегрує професійне навчання та 

професійну діяльність. 

Запропонована нами змістова модель суб’єктного освітнього простору 

професійно-навчальної правничої діяльності скерована на формування 

інваріантного образу професіонала в процесі реалізації розвивальної 

програми інтерактивного навчання, яка передбачає постійну, систематичну 

психологічну підготовку студентів до здійснення професійної діяльності. 

Л.В.Корват вважає, що «психологічну підготовку можна розглядати як 

навчальний процес формування психологічної готовності особистості 

постійно діяти та розвиватися у відповідності до отриманих знань у 

професійній діяльності та повсякденному житті» [6, 432]. 

В запропонованій нами моделі поняття психологічної підготовки 

використовується в більш широкому розумінні, оскільки включає в себе і 

навчальний процес і соціально-психологічний супровід становлення фахівця 

як суб’єкта професійної діяльності. Під психологічною підготовкою ми 

розуміємо, насамперед, формування психологічної структури професійної 

діяльності та створення умов для самореалізації суб’єкта у майбутній 

професійній діяльності. 

З огляду на вищевказане змістова модель суб’єктного освітнього 

простору має чотири-компонентну структуру:  

Перша компонента – навчальні дисципліни, які є фундаментом 

психологічної підготовки студентів до професійної діяльності. Результатом 

вивчення психологічних дисциплін є набуття студентами різнобічних та 

системних знань про психологію людини та власну психіку, психологічні 

особливості професійної та управлінської діяльності тощо. 



 

 

 

 

Рис. 1. Змістова модель суб’єктного освітнього простору професійно-навчальної правничої діяльності 



Друга компонента – навчальні тренінги – спеціально організовані дії з 

моделювання навчально-професійних ситуацій, метою яких є формування 

базових понять на основі проблематизації індивідуального досвіду учасників, 

результатом яких є розширення індивідуального репертуару способів дій в 

професійних ситуаціях. 

Третя компонента – соціально-психологічні тренінги – спеціально 

організоване спілкування, що допомагає учасникам освоїти професійну 

діяльність, побачити в ній сенс для себе, усвідомити її цінність, навчитись 

вирішувати особисті проблеми, у тому числі професійні. 

Четверта компонента – сурядні технології професійного розвитку 

суб’єкта, що сприяють особистості стати повноцінним суб’єктом 

професійного життя, подолати труднощі процесу професійного становлення, 

засвоїти технології самозбереження, спонукають до реалізації її потенціалу, 

самовдосконалення, самоактуалізації. 

Вказані компоненти є взаємодоповнюючими, тому включаються в 

навчальний процес паралельно і, таким чином, забезпечують комплексність і 

цілісність процесу формування суб’єктності майбутніх правників, їх 

самозміну й саморозвиток.  

Конструювання суб’єктного освітнього простору передбачає, на наш 

погляд, активне включення суб’єкта в професійно-навчальну діяльність через 

перетворення зовнішніх впливів у професійно-смислові конструкти, 

відповідно логіці психічного розвитку власне суб’єкта (див. рис.2).  

Підтвердження нашої думки знаходимо у А.Тешфела: «Змінюючи себе, 

індивід змінює соціальне середовище, змінюючи його, змінюється сам» [7, 

24]. Але самозміна суб’єкта навчально-професійної діяльності можлива лише 

за умови створення суб’єктного освітнього простору в системі розвивального 

освітнього середовища. Тільки за цієї умови навчальна задача постає як 

завдання на само зміну власне суб’єкта навчально-професійної діяльності, 

тільки за цієї умови можливе формування здатностей суб’єкта до виконання 

певних класів професійних задач. 



 

 

Рис.2. Динамічна модель суб’єктного освітнього простору 

 

«Становлення професіонала є «приріст» до психіки людини, її 

збагачення», - зазначає А.К.Маркова [8, 253]. Впевнені, що збагачення 

психіки суб’єкта професійно-навчальної діяльності та його розвиток 

відбувається за рахунок комплексної дії взаємодоповнюючих технологій 

професійного розвитку, що є стержнем суб’єктного освітнього простору (див. 

рис.3). 

Розробка та впровадження в навчальний процес цілісної системи 

технологій професійного розвитку суб’єкта дозволяє вирішити низку 

проблем, що існують в сучасній вищій школі, щодо формування особистісної 

готовності випускників до здійснення професійної діяльності.  

 



 

 

Рис.3. Система технологій професійного розвитку суб’єкта 

 

Навіть впровадження в навчальний процес окремих технологій 

професійного розвитку спричиняє значне підвищення рівня розвитку 

суб’єкта навчально-професійної діяльності. Наприклад, розвиваюча 

діагностика дозволяє виявити ті особистісні і діяльнісні обмеження кожного 

суб’єкта навчальної діяльності, що піддаються корекції в процесі її 

соціально-психологічного супроводу; розробити й реалізувати індивідуальні 

програми розвитку майбутніх фахівців. 

І.В.Вачков переконаний, що «саме тренінг серед інших психологічних 

методів дозволяє реалізувати необхідні психологічні умови розвитку 

професійної та особистісної самосвідомості людей й актуалізації їх ресурсів, 

змінити їх поведінку й ставлення до світу та інших людей» [1, 12]. 



Практика використання в навчальному процесі тренінгових технологій 

підтверджує, що впровадження комплексної тренінгової програми соціально-

психологічного супроводу професійної освіти забезпечує психологічну 

стабільність майбутніх фахівців правничої діяльності, розвиток їх мотивації, 

спрямованої на формування конкурентоспроможності на ринку праці, 

впевненості щодо працевлаштування, адекватної самооцінки, кар’єрних 

орієнтацій, рефлексії власного професійного досвіду тощо. 

Дамо загальний абрис тренінгів, що складають змістову модель 

суб’єктного освітнього простору професійно-навчальної правничої 

діяльності, впроваджену нами в освітній процес Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» та 

Миколаївського державного університету. 

1. Тренінг адаптації студентів до нових форм та умов життєдіяльності, 

результатом якого є формування у студентів навчальної мотивації, 

поглиблення процесів саморозкриття. Учасники тренінгу визначаються зі 

своїми життєвими планами та стратегіями їх реалізації, активно 

пристосовуються до умов і вимог соціального середовища шляхом засвоєння 

і прийняття цілей, цінностей, норм поведінки, характерних для студентства 

вищих навчальних закладів України. 

2. Тренінг особистісної готовності до професійної діяльності 

передбачає формування потреби студентів бути суб’єктом, усвідомлення 

росту їх можливостей, створення моделі професійної діяльності, розуміння 

професійного Я, самоідентифікацію в професії, підвищення адекватності та 

полімодальності професійного сприйняття. 

3. Тренінг здатності до професійної комунікації спрямований на 

формування умінь майбутніх правників розуміти наявність та сутність 

проблем у сфері професійного спілкування, загальних підходів до їх 

вирішення, формування комунікативного потенціалу суб’єкта правничої 

діяльності. 



4. Тренінг лідерства, метою якого є розширення уявлень учасників про 

лідерство, активізація їх лідерського потенціалу, оволодіння техніками 

лідерського впливу, розвиток лідерських умінь, підвищення мотивації 

лідерства. 

5. Професійно-психологічний тренінг організує рух людини в 

професійній компетенції, формує професійне мислення, рефлексію, 

алгоритми професійних дій в конкретних практичних ситуаціях. 

6. Тренінг толерантності передбачає виявлення різних точок зору 

учасників і порівняння по різним критеріям їх аргументації; створення 

проектів, втілення ідей, що виникають у ході обговорення, вироблення 

індивідуального когнітивного стилю професійної діяльності; роботу з 

проявами толерантності-інтолерантності на емоційному рівні: емоційне 

прийняття, розуміння, співробітництво; формування толерантних навичок і 

планів соціальної поведінки, що забезпечує відкритість мислення, 

дивергентність, креативність, готовність до інновацій та, в цілому, сприяє 

особистісному росту майбутніх правників. 

7. Тренінг професійної ідентичності націлений на вироблення кожним 

учасником власного професійного стилю, усвідомлення професійних 

можливостей, визначення шляхів професійного зростання, кар’єрних 

орієнтацій, формування рефлексивного ставлення до професії.  

8. Тренінг коппінг-поведінки, основні завдання якого полягають у 

розвитку й удосконаленні адаптивних якостей та вмінь, які необхідні для 

покращання адаптації правників в умовах професійного стресу; формуванні 

здатності і готовності вирішувати життєві проблеми, навичок подолання 

деструктивних тенденцій професійного розвитку (криз, стагнацій, 

деформацій); засвоєнні конструктивних технологій професійної поведінки; 

корегуванні форми реакції на ситуації неуспіху в професійній діяльності. 

9. Тренінг управлінських умінь дозволяє сформувати у студентів цикл 

управлінських умінь, соціальну компетенцію керівника, високу управлінську 

культуру; оволодіти ефективними методами керівництва, організації 



командної роботи, вміннями позитивної мотивації персоналу, його 

моніторингу і розвитку. 

10. Тренінг саморегуляції особистості спрямований на формування 

адекватного функціонального стану, оволодіння прийомами саморегуляції 

психічних станів, відбір адекватних конкретним ситуаційним умовам життя 

людини схем її поведінки, трансформацію минулого досвіду у теперішні і 

майбутні ситуації, проектування власної професійної траекторії розвитку, 

усвідомлення себе як активного суб’єкта життєздійснення. 

Моніторинг соціально-професійного розвитку дозволяє виявити 

параметри особистісного й професійного розвитку, які виступають 

критеріями ефективної організації професійної освіти, а при необхідності – 

здійснити корекцію професійного становлення. 

Психологічне консультування з проблем соціально-професійного розвитку 

слугує для орієнтації суб’єкта на індивідуальну траєкторію професійного 

розвитку, враховуючи право суб’єкта самостійно приймати рішення щодо 

власного професійного становлення та нести відповідальність за наслідки 

цього рішення. 

Соціальне проектування альтернативних сценаріїв життєздійснення 

дозволяє суб’єкту «… цілеспрямовано пізнавати, прогнозувати, визначати та 

здійснювати своє життя у відповідності з власними життєвими цінностями та 

принципами, життєвою стратегією, проектом» [5, 70]. 

Участь у діяльності професійно-орієнтованих громадських організацій 

(прикладом може слугувати «Юридична клініка») прискорює соціалізацію 

молоді через залучення до діяльності, в якій набувається досвід професійної 

роботи, що створює сприятливі умови для подальшого працевлаштування за 

фахом. 

Організаційно-діяльнісні ігри створюють навчально-професійний простір, 

в якому розгортається процес колективного професійного мислення з метою 

самостійного знаходження способів вирішення класу професійних задач, які 

будуть реалізовані у соціальній практиці. 



Використання в навчальному процесі зазначених технологій формує 

психологічну структуру навчально-професійної та професійно-практичної 

діяльності і, відповідно, становлення майбутнього фахівця як суб’єкта цієї 

діяльності, максимально сприяє професіогенезу правника-професіонала.  
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Аннотация 

В статье изложена авторская концепция психологической подготовки 

будущих специалистов-правоведов, которая гармонизирует внутреннее 

психическое развитие личности и внешние условия социально-

профессиональной жизни, содействует проектированию сценариев 

профессионального становления, адекватной самооценке и психологической 

стабильности будущих специалистов юридической деятельности. 

 

Summary 

Author conception of psychological education of future specialists-legists, 

which harmonizes internal psychical development of personality and external 

factors of socially-professional life, assists to planning of scenarios of the 

professional becoming, adequate self-appraisal and psychological stability of 

future specialists of legal activity, is expounded in the article. 

 

Ключевые слова: 

Субъект профессиональной деятельности, психологическая подготовка, 

субъектное образовательное пространство, модель, учебный тренинг, 

социально-психологический тренинг, технологии профессионального 

развития субъекта. 
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