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цей різновид рефлексії концентрується на усвідомленні мотивів професійного 
вибору, фахового навчання та професійної спрямованості. Розвинена 
екзистенціональна рефлексія стає знаряддям конструктивного переживання й 
успішного вирішення криз фахового навчання студентів і базою для 
становлення професійної етики та толерантності. Також в перспективі саме цей 
різновид рефлексії уможливить превенцію професійних деформацій і 
деструкцій практикуючих психологів. 

Таким чином, доречно розглядати рефлексію майбутніх психологів через 
призму багатогранності та поліфункціональності проявів. Пронизуючи 
практично всі аспекти професійного становлення майбутніх психологів, 
рефлексія набуває інтегрального змісту, трансформується у рефлексивність як 
вагому професійно значущу якість особистості та стає підґрунтям для 
формування професійної ідентичності. 
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РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНИХ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

Запровадження особистісно орієнтованої парадигми вищої освіти цілком 
відповідає специфіці підготовки студентів соціономічних напрямів, коли 
безпосереднім засобом професійної діяльності постає особистість фахівця. 
Низка дослідників, як вітчизняних так і зарубіжних, визнає рефлексивні уміння 
як одні з провідних у діяльності психолога. Особливий інтерес викликає 
феномен професійної рефлексії та її зв'язок із подальшою професіоналізацією 
фахівців. 

Відсутність загальноприйнятої дефініції рефлексії значно ускладнює 
розробку обґрунтованої навчальної технології формування рефлексивних вмінь 
у студентів майбутніх психологів. Крім того, процес рефлексії вимагає певної 
зрілості особистості студента, готової до цілеспрямованої та інтелектуально 
складної роботи щодо самоспостереження та самоаналізу. 

Метою є висвітлення та аналіз результатів емпіричного дослідження 
рівня здатності до рефлексії у студентів-майбутніх психологів. 
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В якості основного інструментарію дослідження було використано 
продукти діяльності студентів (есе, самозвіти), які аналізувалися за допомогою 
контент-аналізу. Досліджувані - 173 студенти перших курсів денної форми 
навчання спеціальності «Психологія» та «Практична психологія». 

Результати дослідження. І.Й.Гуткіна вказує, що сенситивним періодом 
для формування рефлексії є підлітковий вік [1]. Але юнацький вік, на який 
припадає навчально-професійна діяльність студентів, є сприятливим для 
формування саме професійної рефлексії. Починаючи вже з першого курсу 
руйнуються ідеалізовані, обмежені уявлення про психологію як професію і 
психолога зокрема. Активне знайомство з психодігностичним інструментарієм, 
який студент застосовує в першу чергу до себе, необхідність інтерпретації 
отриманих даних, перші спроби спостереження за собою та іншими людьми 
через призму психологічних знань - все це спонукає до розвитку рефлексивних 
умінь. 

Наші дослідження не узгоджуються з думкою Резван О.О., що на 
молодших курсах студенти набувають особистісної рефлексивної позиції, а на 
старших курсах професійно-рефлексивної [2, с.206]. На наш погляд, ці процеси 
дуже тісно пов'язані, особливо у студентів, які відповідально та виважено 
поставилися до вибору своєї майбутньої професії. Досліджуючи власні психічні 
властивості, студенти постійно приміряють їх до діяльності психолога. Такі 
студенти особливо чутливі і іноді занадто критичні до власних рис, які на їх 
думку не відповідають образу справжнього психолога. До таких рис вони 
відносять надмірну емоційну вразливість, низьку стресостійкість, поганий 
самоконтроль, недостатній рівень абстрактно-логічного мислення, обмежений 
словниковий запас, нестачу комунікативних вмінь. Переважна більшість 
студентів визнає необхідність кропіткої самостійної роботи та усвідомлює 
потребу у саморозвитку задля підвищення своєї професійної компетентності. 
Частина студентів, враховуючи власні схильності і здібності, визначається із 
сферою професійної діяльності (робота з дітьми, клінічна психологія, 
консультативна робота). Невизначеність щодо майбутньої професійної 
діяльності спостерігається у студентів, які або випадково потрапили на цю 
спеціальність і використовують навчання як час для роздумів, або таких, які 
вважають отримання диплому психолога лише першим кроком свого 
професійного становлення. 

Висновки. Розвиток рефлексивних умінь є невід'ємною складовою 
підготовки майбутніх психологів. Активний розвиток рефлексії відбувається 
разом із трансформацією уявлень про психологію як науку і діяльність 
психолога як фахівця. Розвиток особистісної та професійної рефлексії тісно 
пов'язані між собою в процесі навчання. Бракує ефективної технології розвитку 
рефлексивних умінь для студентів соціономічних напрямів підготовки. 
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