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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ 

Розглядаються стан і тенденції професійної підготовки пси-
хологів в галузі спеціальної освіти. Здійснено огляд норматив-
них документів, що регламентують таку підготовку. Автором 
детально розглянуто спецкурс «Новітні тенденції професійної 
підготовки психологів в галузі спеціальної освіти». Визначено 
мету, предмет та завдання викладання спецкурсу. Наведено 
перелік компетентностей, якими повинні володіти психолог 
по закінченню навчання. Доведено необхідність застосування 
компетентнісного підходу під час іншомовної підготовки пси-
хологів іноземною мовою. У перспективі рекомендовано впро-
вадження даного курсу в педагогічний процес.  
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принципи	 управління,	 методи	 управління,	 іншомовна	 підго-
товка.	

В	умовах	сьогодення	ефективна	професійна	діяльність	базу-
ється	 на	 ряді	 концептуально	 нових	 підходів,	 що	 обумовлюють	
докорінні	зміни	функціонування	діяльності	психолога,	зокрема,	
гуманізацію	діяльності	професійних	психологічних	 сфер	та	під-
вищення	 їх	 авторитету,	 побудову	 відносин	 між	 психологом	 та	
громадянином	на	засадах	партнерства,	чітке	визначення	компе-
тенції	працівників	у	галузі	психології	щодо	забезпечення	реалі-
зації	загальносвітових	стандартів.		

Керуючись	означеним	вище,	стверджуємо,	що	перед	держа-
вною	освітою	України	постають	нові	виклики,	пов’язані	з	глоба-
лізаційними	процесами,	для	подолання	яких	необхідні	підготов-
лені	професіонали	у	різних	галузях,	зокрема,	фахівці-психологи,	
які	 супроводжують	 практично	 всі	 види	 суспільної	 діяльності.	
Водночас	загострилася	суперечність	між	завданнями	щодо	інтег-
рації	української	вищої	 школи	до	європейського	простору	вищої	
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освіти	і	чинною	системою	підготовки	фахівців,	потребами	суспі-
льства	в	компетентних	фахівцях	у	галузі	психології	та	якістю	їх	
підготовки.	 Відтак,	 остання	 потребує	 суттєвої	 науково	 обґрун-
тованої	модернізації.	Рівень	підготовленості	психолога	повинен	
відповідати	міжнародним	стандартам,	що	дозволить	ефективно	
співпрацювати	 в	 глобальному	 життєвому	 просторі.	 Зазначені	
стандарти	не	запроваджуються	без	належної	професійної	підго-
товки,	 яка	 в	провідних	 вузах	 країни	 має	 надаватися	 майбутнім	
фахівцям.		

Отже,	виявлені	тенденції	дозволяють	визначити	та	уточни-
ти	стратегію	підвищення	рівня	складових	професійної	підготов-
ки	психологів	в	галузі	спеціальної	освіти.	Запорукою	загального	
й	 професійного	 зростання	 молодого	 спеціаліста	 є	 виважене	 за-
лучення	до	різних	сфер	його	самовиховання	засобом	формуван-
ня	належного	рівня	компонентів	професійної	підготовки	психо-
логів	в	галузі	спеціальної	освіти,	а	саме:	професійно-мотивацій-
ного,	 когнітивно-компетентнісного,	 операційно-діяльнісного,	
результативно-рефлексивного	[1,	с.	25].	

Новітні	 тенденції	 розвитку	 світового	 суспільства	зумовлю-
ють	істотне	посилення	уваги	до	проблеми	інноваційного	(пере-
творювального)	 потенціалу	 особистості.	Перспективність	впро-
вадження	 спецкурсу	 «Новітні	тенденції	професійної	 підготовки	
психологів	 в	 галузі	 спеціальної	 освіти»	 зумовлена	 постійним	
прискоренням	 науково-технічного	 прогресу	 та	 характерними	
для	 сучасного	 етапу	 розвитку	 світового	 суспільства	 швидкими	
економічними,	соціальними	та	духовними	перетвореннями.	Він	
має	допомогти	створити	для	особистості	фахівця	стійкі	смисло-
життєві	 орієнтири	 у	 мінливому	 світі,	 особистісний	 сенс	 профе-
сійної	 самореалізації	 в	 галузі	 спеціальної	 освіти	 саме	 у	 формі	
професійного самоздійснення, що розуміється	 як	 одна	 із	 най-
важливіших	форм	життєвого	самоздійснення	і	характеризується	
високим	 рівнем	 розкриття	 особистісного	 потенціалу	 фахівця	 в	
обраній	 професії,	розвитком	його	здібностей,	взаємопоєднанням	
із	 професією,	 повсякчасною	 затребуваністю	 професійної	 кваліфі-
кації,	широким	використанням	професійного	досвіду	та	здобутків	
іншими	 фахівцями,	 колегами	 з	 даної	 та	 з	 суміжних	 і	 дотичних	
галузей.	Вивчення	стану	питання	із	підготовки	вітчизняних	 спе-
ціальних	 психологів	 в	 історико-педагогічному	 та	 в	 практичному	
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ракурсах	дозволяє	нам	окреслити	наступне:	теоретичні	розроб-
ки	питань	підготовки	 психологів	 різних	 профілів	 мають	 значні	
напрацювання,	разом	 із	тим,	теоретичний	доробок	вітчизняних	
фахівців	 в	 галузі	 спеціальної	 психології	 містить	 лише	 окремі	
наукові	пошуки	стосовно	конкретних	питань	фахової	підготовки	
спеціалістів	 означеного	 профілю;	 висвітлення зарубіжного	 до-
свіду	 професійної	 підготовки	 психологів	 в	 галузі	 спеціальної	
освіти	свідчить,	що	сучасна	система	підготовки	фахівців	психо-
логічного	 профілю	 в	 різних	 країнах	 світу	 має	 значні	 напрацю-
вання	теоретичного	та	практичного	спрямування,	які	необхідно	
всебічно	використати	для	вітчизняної	вищої	школи.	Це	має	здій-
снюватися	 за	 умови	 раціонального	 поєднання	 зарубіжного	 пе-
редового	педагогічного	досвіду	на	царині	психологічної	освіти	
із	 новаторським	 педагогічним	 доробком	 українських	 вчених.	
Зазначене	свідчить	про	соціально-практичну	значущість	питань	
підготовки	 спеціальних	 психологів,	 а	 недостатня	теоретична	 й	
практична	розробленість	дала	нам	підстави	для	впровадження	
даного	 спецкурсу.	 Отже,	 нами	 висвітлено	 варіативність	погля-
дів	 на	 зазначену	 проблему	 та	 розкрито	 сучасні	 тенденції	 про-
фесійної	 підготовки	 психологів	 в	 галузі	 спеціальної	 освіти,	 а	
саме:		

 трансформацію	професійної	підготовки	спеціальних	пси-
хологів	в	контексті	інтернаціоналізації	вищої	освіти;	

 компетентнісний	 підхід	 як	 організаційний	 механізм	 мо-
дернізації	професійної	підготовки;		

 креативно-інтелектуальний	підхід	як	передумову	профе-
сійного	та	особистісного	становлення	психолога	в	галузі	спеціа-
льної	освіти;	

 раціональне	 поєднання	 зарубіжного	 передового	 педаго-
гічного	досвіду	 на	 царині	психологічної	 освіти	 із	новаторським	
педагогічним	доробком	українських	вчених	та	педагогів-органі-
заторів	вищої	освіти	зазначеного	профілю	[2,	с.	2].	

Входження	України	у	світову	спільноту	модернізації	міжна-
родного	 порядку	 в	 контексті	 визначених	 пріоритетів	 майбут-
нього	світоустрою	вимагає	від	вищої	освіти	поетапно	реалізову-
вати	складові	наявної	мегасистеми	цілісного	освітнього	просто-
ру,	де	прикметною	ознакою	її	змісту	є	розбудова	на	компетент-
нісно-орієнтованій	основі. 
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Рассматриваются состояние и тенденции профессиональной 
подготовки психологов в сфере специального образования. 
Осуществлен обзор нормативных документов, регламенти-
рующих данную подготовку. Автором подробно рассмотрен 
спецкурс «Новейшие тенденции профессиональной подготовки 
психологов в области специального образования». Определены 
цели, предмет и задачи преподавания спецкурса. Приведен пе-
речень компетенций, которыми должны обладать психологи 
по окончании обучения. Доказана необходимость применения 
компетентностного подхода при англоязычной подготовке 
психологов. В перспективе рекомендуется внедрение данного 
курса в педагогический процесс. 

Ключевые слова:	 спецкурс,	 педагогический	 процесс,	 управ-
ление,	 принципы	 управления,	 методы	 управления,	 иноязыч-
ная	подготовка.	
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БРЕХНЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Проаналізовано наукові підходи щодо поняття «брехня» у пси-
хологічному аспекті. Розглянуто значення поняття «брехня» в 
системі соціально-психологічної адаптації особистості, виді-
лено різні типи і види брехні, основні чинники, що впливають на 
формування ставлення людини до брехні та розкривають її 
механізми. 

Ключові слова: брехня,	неправда,	обман,	соціально-психоло-
гічна	адаптація,	особистість,	типи	і	види	брехні. 
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