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У контексті сучасної соціально-економічної ситуації актуальними для 

психологічної науки стають проблеми, пов’язані з побудовою й розвитком 
кар’єри, оскільки саме даний процес дає можливість людині реалізувати свої 
здібності, можливості та потреби. Особливий інтерес в даній сфері складають 
задачі опису, пояснення й прогнозу вибору професії, розвитку кар’єри, 
особливостей її побудови. 

Актуальною перспективою самореалізації особистості, її професійного 
формування є розвиток кар’єрних нахилів. Особливо це важливо для 
студентської молоді. Кар’єрні орієнтації постають як більш конкретизована 
стратегія самореалізації молодої людини. У зв’язку з цим важливим 
напрямком професійної підготовки студентів є їх підготовка до здійснення 
майбутньої професійної кар’єри. Одним із важливих чинників здійснення 
такої підготовки виступає формування у студентів готовності до здійснення 
майбутньої професійної кар’єри.  

У визначенні умов успішного професійного становлення фахівця 
протягом всього професійного шляху особливу увагу привертає етап 
професійного навчання, на якому від майбутнього фахівця вимагається вміння 
розробляти варіанти свого професійного шляху, планувати його етапи, 
зіставляти професійні вимоги та свої здібності, ставити мету професійної 
кар’єри та визначати засоби її досягнення. 

Студентство, як окрема група, є складовою частиною молоді, яка 
характеризується особливими умовами життя, побуту, праці, суспільною 
поведінкою, психологічними особливостями, ціннісними орієнтаціями. 
Сучасні тенденції у дослідженні студентського періоду життя особистості є 
складною проблемою нашого сьогодення [1].  

Ця складність обумовлена перш за все соціальними чинниками, які 
вводять у визначення даної категорії певну двозначність. Студентство 
розглядається як соціальна структура, що засвідчує самостійне 
самовизначення особистості в обранні життєвої перспективи, та водночас, 
перед особистістю постають соціальні правила, вимоги і норми, які 
детермінуються як з боку мікросередовища (найближчого значимого 
оточення), так і макросередовищем (правила і обов’язки студента в системі 
вищого навчального закладу) [2]. 

Аналіз психологічної літератури свідчить про підвищення інтересу в 
науці до вивчення проблем кар’єрних орієнтацій фахівця (серед українських 
та російських вчених – О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, М. С. Лукашевич, 
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О. П. Щотка та ін.; О. С. Бажин, Н. А. Ісаєва, Л. А. Кудринська, 
Є. О. Могільовкин, А. М. Шевелєва; серед зарубіжних вчених – Дж. Гордон, 
Л. Джуелл, Р. Елліс, Д. Т. Халл, Е. Х. Шейн та ін.). Професійну кар’єру в 
сучасному розумінні визначають як форму реалізації професійного 
потенціалу, планування професійної кар’єри розглядають як динамічну 
характеристику процесу, який приводить людину до успіху у своїй 
професійній сфері. 

Метою є теоретичне дослідження ціннісно-мотиваційних аспектів 
кар’єрного зростання майбутніх психологів на етапі їх професійної 
підготовки. 

Психологія оптимального кар’єрного проектування майбутніх 
психологів як детермінанти їх професійної підготовки забезпечується такими 
завданнями як: формуванням уявлення у осіб, які обирають професію про 
об’єктивні та суб’єктивні чинники майбутньої діяльності; усвідомленням 
студентом власних психологічних особливостей та узгодженість їх із 
вимогами професійної діяльності; використанням адекватних способів 
проектування успішності оволодіння професійною діяльністю. 

Період навчання у вищому навчальному закладі – це етап життєвого 
циклу, що завершує перехід до дорослості. На цьому етапі особистість 
приймає низку важливих рішень, які стосуються вибору місця професійної 
діяльності та створення сім’ї, стилю життя та конкретних завдань на 
майбутнє, корегування ціннісних орієнтацій у співвідношенні з новим 
дорослим статусом та новими життєвими планами. Вибір власної життєвої 
стратегії є необхідною складовою проектування кар’єри. Тому молодій людині 
необхідно саме під час навчання у виші визначити власні пріоритети [5]. 

Розвиток сучасного фахівця полягає у самореалізації його кар’єрного 
потенціалу та можливості здійснити власну конкурентоздатність на сучасному 
ринку праці. Проектування кар’єри в динамічних соціально-економічних 
умовах є однією із ключових умов професійного та життєвого успіху людини. 

Виходячи із характеристики етапу професійного шляху за Д. Сьюпером, 
на момент навчання у виші юнаки та дівчата намагаються визначитися у 
власних потребах, інтересах, здібностях, цінностях та можливостях. На основі 
самоаналізу студенти розглядають можливі варіанти професійної кар’єри. До 
кінця цього етапу майбутні фахівці підбирають професію, яка найбільше 
підходить, і починають у ній реалізовуватися [4]. 

Новий погляд на специфіку розвитку кар’єри майбутніх психологів на 
етапі їх професійної підготовки полягає у відношенні до неї як до динамічного 
проходження певних кар’єрних циклів, кожний з яких складається із міні-
стадій професійного розвитку і супроводжується постійним процесом 
навчання.  

Виходячи з вищезазначеного, процесуальну сутність кар’єри 
майбутнього можна розглядати у трьох аспектах: особистісному, соціальному 
та організаційному [3]. 

Так, найважливішим для забезпечення неперервності професійної 
кар’єри учителя є етап професійної підготовки: чим раніше людина починає 
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замислюватися про те, чого вона бажає і чого чекає від своєї майбутньої 
професійної діяльності, тим успішніше проходить процес її професійного та 
кар’єрного зростання [1; 4]. 

Визначення професійного навчання стартовим етапом розвитку 
професійної кар’єри вимагає створення певних психологічних умов, які б 
супроводжували процес становлення кар’єри майбутнього психолога.  

Таким чином, розвиток здатності до проектування кар’єри студентів є 
важливою умовою досягнення професіоналізму. Кар’єрне проектування 
виступає як максимальне розкриття і реалізація професійного потенціалу 
особистості в процесі проходження різних рівнів організаційної структури.  

Отже, формування кар’єрних орієнтацій студентів є складним 
багатоаспектним явищем, що має психологічну основу і характеризується 
низкою показників (специфіка професійної самооцінки, смисложиттєві 
орієнтації, особистісне самовідношення), серед яких пріоритетне значення має 
самореалізація особистості у професійній діяльності. 

Структура кар’єрного зростання майбутніх психологів є складним 
багатоаспектним утворенням і зумовлюється єдністю зовнішніх (об’єктивних) 
та внутрішніх (суб’єктивних) чинників. До перших належать умови життя 
майбутнього фахівця (соціальні, економічні, просторові тощо 
характеристики). Другими є особливості суб’єктів кар’єрного проектування 
(відношення до професії, усвідомлення її значимості). До таких особливостей 
належать їхні психофізичні, психосоціальні та когнітивні властивості. 

Майбутні психологи ще у період навчання мають бути впевнені, що їх 
інтелектуальний та творчий потенціал буде затребуваним на ринку праці. У 
студентів повинні бути сформовані не тільки професійні знання та вміння, 
певні особистісні якості, такі як гнучкість, готовність до змін, вміння швидко 
й ефективно адаптуватися до нових умов, а й також розвинуті професійна 
спрямованість, особистісна готовність професійно реалізувати себе в сучасних 
умовах. 

Таким чином, характерною особливістю змісту та технології усіх 
структурних елементів процесуально-змістовної моделі проектування кар’єри 
майбутніх психологів у процесі професійної підготовки є їх спрямованість на 
створення можливостей та умов формування й розвитку кар’єрної готовності у 
межах обраної спеціальності; на розвиток особистісно-професійної 
компетентності, яка сприяє кар’єрному зростанню та реалізації кар’єрного 
потенціалу, успішному працевлаштуванню та посадовому просуванню. Проте 
особливості кар’єрного проектування у процесі професійної підготовки 
майбутніх психологів вимагають подальшого вивчення та вдосконалення з 
урахуванням вікових особливостей розвитку студентів та специфіки їх 
спрямованості на працю, і на основі цього розробки цілеспрямованої системи 
психологічного супроводу навчання майбутніх фахівців. 
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