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Формування професійних цінностей студентів-психологів. 

Близько п”ятидесяти вищих навчальних закладів по Україні готують 

психологів, щороку захищають кандидатські і докторські дисертації з психології 

понад 100 осіб – це свідчить про процес психологізації , який хоча із запізненням 

але прийшов в Україну [1]. Саме цей процесс потребує не лише кількісної, але і 

якісної підготовки практичних психологів. 

Професія психолога передбачає не лише володіння відповідними знаннями, 

уміннями й навичками роботи, а й певними особистісними якостями. Чисельні 

дослідження показали, що такими професійнозначущими рисами, які формуються 

та розвиваються в процесі активної діяльності психолога-практика є: відповідний 

рівень мотивації, творчий світогляд, професійно-спрямоване мислення, розвиток 

соціально-перцептивної та емоційної сфер, висока емпатійність. Також до цього 

переліку ми можемо додати і професійні цінності психолога. 

Отож метою нашої роботи є: вивчення особливостей розвитку професійно 

значущих цінностей психолога та їх формування в процесі навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Було висунуто наступну гіпотезу: успішно сформувати професійні цінності 

у майбутніх психологів можна шляхом залучення їх в психокопрекційну 

програму, в основу якої покладено тренінг на підвищення мотивації до навчання 

та на формування професійних цінностей психолога. 

Взагалі пророблена нами робота складається з 4 блоків: 

У з”язку з тим, що процесу формування професійних цінностей, серед 

науковців, приділено недостатньо уваги та професійні цінності психолога не 

мають чіткого формулювання _ перший блок нашої роботи приділено 

(присвячено) створенню стуктури професійних цінностей студентів-психологів. 

Ми запропонували студентам кафедри психології у вільній формі вказати 5-6 

цінностей які на їх думку повинні бути сформовані у студента випускника вищого 

навчального закладу. В опитуванні взяли участь студенти з першого по п”ятий 

курс включно загальною кількістю 117 чоловік. Для того щоб стуктурувати 

отримані нами результати в список професійних цінностей студентів-психологів 

ми: 1.Відокремили ті вказані цінності, які мали найбільшу кількість повторень 

серед студентів різних курсів; 2.Ознайомились з якостями, якими повинен 

володіти студент-психолог, його уміннями та знаннями, які описані в Освітньо-

кваліфікаційній характеристиці на психолога випускника ВНЗ. На основі цих двох 

джерел ми звернулися до списку цінностей М. Рокича та за його допомогою 

структурували Список професійних цінностей психолога випускника ВНЗ. 

Список професійних цінностей психолога 

випускника ВНЗ. 

1. Етичні цінності (відповідальність, конфіденційність, уважність до клієнта, вміння 

вислухати); 

2. Освіченість (широта знань, загальна висока культура); 



3. Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, приймати людину такою, якою 

вона є); 

4. Ефективність комунікації; 

5. Емпатія (здатність співпереживати); 

6. Моральні цінності (чуйність, духовність, доброзичливість, відвертість, товариськість, 

бажання допомогти); 

7. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

8. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі); 

9. Розвиток (робота над собою, постійне духовне і фізичне вдосконалення); 

10. Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

 

У другому блоці за мету маємо визначення рівня розвитку професійниїх 

цінностей у студентів-психологів з першого по четвертий курс. Для того щоб 

досягнути цієї мети ми ознайомили студентів зі списком професійних цінностей 

випускника-психолога і запропонували кожному: 1-оцінити рівень розвитку у них 

кожної з даних цінностей по десятибальній шкалі; 2-виділити з десяти 

професійних цінностей п”ять найважливіших та прорангувати вибрані цінності. 

Отримані результати є такими: 

Таблиця 1. 

Розподіл професійних цінностей психолога студентами 1 – 4 курсів. 

 

  Найбільш сформованими цінностями, на думку усіх студентів-психологів, 

у них є: 1)емпатія і моральні цінності, що свідчить про існування ідеального 

образа психолога та про ідентифікацію себе з ним; 2)активне діяльне життя, що є 

результатом волонтерської роботи, навчання у школі психотерапії, участі у 

різного роду тренінгах. А найменьш сформованою цінністю є освіченість (широта 

знань),  що пов”язано з відсутністю досвіда та недоліком інформації - у студентів 

молодших курсів, та з баченням великої кількості ще непізнаної(невивченої) 

інформації – у студентів-випускників. Ми бачимо, що у студентів четвертого 

курсу та другого курсу існує одна й та сама проблемна зона. З одного боку вони 

розуміють, що цінність - Розвиток (робота над собою, постійне духовне і фізичне 

вдосконалення) є однією з найважливіших професійних цінностей психолога, а з 

іншої, дана цінність є у списку найменш розвинених. І тому нами було вирішено 

для формування професійних цінностей студентів – психологів взяти саме 

студентів другокурсників. Отож дану (експерементальну групу) назвемо групою 

А, а іншу групу студентів-психологів другого курсу (паралельна група) назвемо 

групою Б. 

№ цінності № групи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 курс 174 133 181 171 202 201 151 158 168 199 

3 курс 150 128 176 142 198 196 133 134 162 190 

2 курс, 2гр 135 117 143 128 141 153 145 134 133 142 

2 курс, 1гр 79 69 89 76 103 94 76 77 71 85 

1 курс, 2гр 150 120 160 149 150 172 139 147 151 171 

1 курс, 1гр 145 114 162 152 160 175 141 147 153 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Третій блок роботи включає формування професійних цінностей психолога 

у студентів другокурсників. Формуючий експеремент будувався як тренінг, який 

тривав впродовж 4 днів. Учасниками тренінгу були 4 юнаків та 10 дівчат. 

Чотирьохденна робота включає в себе вправи на розвиток емпатії та покращення 

комунікації, вправи спрямовані на самозаглиблення та на активну взаємодію 

членів групи, навчальні вправи на засвоєння прав та обов”язків практичного 

психолога[2]. [3], [4], [5], [6]. 

 Четвертий блок роботи полягає у повторному зрізі результатів задля того, 

щоб дізнатися наскільки нам вдалося сформувати професійні цінності у майбутніх 

психологів. Для цього ми запропонували студентам як групи А так і групи Б ще 

раз оцінити рівень сформованості у них професійних цінностей. Студентам були 

надані Списки професійних цінностей випускника ВНЗ, з якими вони вже були 

ознайомлені раніше. Дані цінності потрібно було оцінити по рівню сформованості 

кожної з них у студента по десяти бальній шкалі (10 – максимальне значення, 1 – 

мінімальне значення), кількість балів по різним цінностям може повторюватися. 

Це дає змогу: 1.Дізнатися, які зміни в сформованості професійних цінностей 

психолога відбулися у студентів контрольної групи за той період, поки ми 

набирали експериментальну групу та проводили з нею формуючий експеримент 

(даний період часу займав приблизно 1 місяць). 2.Оцінити різницю між рівнями 

сформованості професійних цінностей психолога у студентів експериментальної  

та контрольної груп. 
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Рис 1. Показники сформованості професійних цінностей в групі А. 
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  Рис 2. Результати змін значимоті професійних цінностей в групі Б.  

 



Отож, для того щоб отримані нами результати можна було б назвати 

достовірни, ми використали  t – критерій  Ст”юдента. При його обрахуванні ми 

брали початкові показники сформованості професійних цінностей та кінцеві 

(тобто зріз після проведення формуючого тренінгу) результати змін значимості 

професійних цінностей у студентів експериментальної групи.      

Для того щоб результати дослідження були з певною імовірністю 

прирівняною до генеральної сукупності ми мусимо задали рівень значущості – 5% 

, тобто p = 0,05. 

                                                                                                              Таблиця № 2. 

Показники t–критерію за професійними цінностями студентів 

експериментальної групи до та після формуючого експерименту. 

№ цінності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники 

t-критерію 

0,93 1,78 0,43 2,134 0,984 2,075 0,23 0,23 2,158 2,149 

  

Цінності:  1 – Етичні цінності (відповідальність, конфіденційність, уважність до клієнта, 

вміння вислухати); 

 2 - Освіченість (широта знань, загальна висока культура); 

 3 - Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, приймати людину такою, якою вона є); 

 4 - Ефективність комунікації; 

 5 - Емпатія (здатність співпереживати);  

 6 - Моральні цінності (чуйність, духовність, доброзичливість, відвертість, товариськість, 

бажання допомогти); 

 7 - Самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

 8 - Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі); 

 9 - Розвиток (робота над собою, постійне духовне і фізичне вдосконалення); 

10 - Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

 

Мінімальним t–критерієм для нашої вибірки в 14 чоловік є число – 2,07. 

З Таблиці 2 видно, що дійсно сформованими цінностями в результаті 

проведення тренінгу ми можемо вважати такі професійні цінності як: 4 – 

Ефективність комунікації (2,134), 6 – Моральні цінності (2,075), 9 – розвиток 

робота над собою (2,158) та 10 – Активне діяльне життя (2,149). 

Щодо освіченості, то дана цінність у студентів експерементальної групи  

зазнала значного зниження. Це свідчить про те, що під час тренінгу (4 днів) 

студенти дізналися багато нової інформації яка стосується їх майбутньої професії, 

спробували себе в ролі психолога-консультанта (в ігровій формі під час тренінгу), 

що звичайно дало їм можливість відчути себе ще недостатньо освіченими 

майбутніми психологами. „Спад” освіченості у поєднанні з різким „підйомом” 

цінності – розвиток (робота над собою..) свідчить про підвищення мотивації до 



навчання у студентів експериментальної групи, про що вони не одноразово 

говорили під час проведення тренінгу. 

Велика різниця існує між групами А і Б щодо цінності – ефективність 

комунікації. У студентів з якими ми проводили формуючий експеремент, 

ефективність комунікації значно зросла, що свідчить про успішно засвоєні навики 

ефективного спілкування, що включає в себе: більше говорити про свої почуття та 

про те що ти відчуваєш; намагатися не давати оцінок (не вішати ярликів) людям та 

їх вчинкам а говорити лише свою точку зору; вміння вислухати іншу людину та 

намагатися зрозуміти, що вона має на увазі. Ефективність комунікації у студентів 

контрольної групи навпаки зазнала спаду, що може свідчити про не досить 

успішну комунікацію з викладачами та однокурсниками. 

В експериментальній групі відбувся ріст моральних цінностей, що є 

результатом кращого ознайомлення з професією психолога, з ідеальним образом 

практичного психолога та ідентифікацією себе з даним образом. 

Великої різниці у рівні сформованості здобула цінність – активне діяльне 

життя (повнота та емоційна насиченість життя). Впродовж місяця у всіх студентів 

кафедри „Психологія” піднявся рівень активної діяльності. Це пов’язано зі здачею 

іспитів та заліків, тобто періодом сесії у ВУЗі. У кінці кожного навчального року 

відмічається підвищення рівню активного діяльного життя, адже потрібно  

„підтягувати хвости” у навчанні, здавати дипломні роботи, будувати плани на літо 

та на майбутній навчальний рік. 

У зв’язку з тим, що така професійна цінність як активне діяльне життя 

зросла не лише в експериментальній групі а також у студентів контрольної групи, 

дивись Рис. 2., ми не будемо вважати, що дана цінність сформувалася лише 

завдяки проведенню тренінгу а обов’язково будемо враховувати особливості 

навчального процесу, який йшов паралельно з формуючим експериментом та вніс 

свій вклад у формування даної цінності. 

Особливим досягненням нашої роботи ми вважаємо підвищення рівня 

сформованості у студентів-психологів цінності – розвиток (робота над собою, 

постійне духовне і фізичне вдосконалення). Це свідчить про підвищення мотивації 

до навчання студентів, про бажання бути більш досконалими, займатися 

самовихованням як особистості так і професійним самовихованням. 

 

         Розроблено наступні рекомендації психологам, педагогам, викладачам, 

щодо покращення професійної підготовки практичних психологів в вищих 

навчальних закладах: 

- Використання програми формування професійних цінностей 

студентів-психологів при складані навчальних планів та програм 

підготовки фахівців психологів у ВНЗ, які готують практичних 

психологів. 

- Запровадження даної програми зі студентами починаючи з другого 

курсу. Тому, що саме в цей період починається вивчення спеціальних 

професійних дисциплін; в кінці року студенти йдуть на свою першу 

практику і у них починає формуватися поняття – практичний 

психолог. 



- Впровадження результатів нашого дослідження  для вдосконалення 

ОКХ фахівця психолога, а саме включення в неї таких професійних 

цінностей: Розвиток (робота над собою, постійне духовне і фізичне 

вдосконалення), активне діяльне життя (повнота та емоційна 

насиченість життя) та ефективність у справах (працьовитість, 

продуктивність у роботі). 

Предметом подальших досліджень може стати: врахування впливу 

індивідуальних типологічних особливостей особистості студента на розвиток 

важливих професійних якостей психолога. 
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