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Прогностическая компетентность рассмотрена как системное 
профессионально-личностное качество, интегрирующее прогности-
ческие знания, умения, опыт и личностные особенности, обеспечива-
ющие эффективность прогностической деятельности. Специфика 
прогностической компетентности полицейских объясняется осо-
бенностями их служебной деятельности, которые часто заключа-
ются в неопределенности исходных данных, значительном количе-
стве субъективных факторов, уникальности многих событий и 
явлений, высокой «цене» ошибочных решений. 
Ключевые слова: прогностическая компетентность, прогно-
стическая деятельность, полицейские. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
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Висвітлено сучасний підхід щодо організації психологічного супро-
воду у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських. 
Ключові слова: психологічний супровід, особистість, професійна 
спрямованість, курсант, студент. 

Формування інформаційно-комунікативного суспільства в наш 
час актуалізує значущість цінностей самореалізації в соціальному 
житті особистості. Що в свою чергу сприяє трансформації цінностей 
професійного навчання. В аспекті цього соціалізація для осіб юнаць-
кого віку це пошук професійного самовизначення, визначення пріо-
ритетних цінностей власного погляду на життєдіяльність та спряму-
вання життєвих сил у свідомому напрямі, розвиток вміння 
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спілкуватися (взаємодіяти, адекватно сприймати інформацію, пере-
давати іншим якісну інформацію), набуття нових професійних влас-
тивостей (професійних рис характеру й світогляду). Таким чином, 
осмислення питання діагностики та розвитку психологічних аспек-
тів професійної спрямованості студентів та курсантів у закладах ви-
щої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють під-
готовку поліцейських нами розглядається в контексті самореалізації 
особистості в професії. 

При цьому, звернемо увагу на думку сучасного філософа В. Ф. Ка-
піци, який розглядає світогляд студентської молоді в процесі демок-
ратизації національної вищої освіти. На його думку, опанувати ін-
формаційно-культурними світоглядними уявленнями допомагають 
тренінгові практики, які створюють комунікативно-когнітивне 
навчальне середовище, що внутрішньо реформує заклади вищої 
освіти [1]. 

З огляду на вищеозначене, професіонал, перш за все, це саморе-
алізована особистість, ефективність якої залежить від рівня її успіш-
ності та щасливості. Її особистий розвиток відіграє важливе зна-
чення в досягненні професійного успіху. Відомо, що неуспішна 
особистість самостверджується у суспільстві за рахунок приниження 
гідності інших, які (на її думку) перешкоджають її розвитку, тому 
творча співпраця та взаємоактивізація поступаються місцем таким 
негативним властивостям особистості як обезцінювання. Особис-
тість з посереднім рівнем успішності вже досягнула певного рівня ус-
піху, але до інших ставиться як до суперників, які не повинні бути кра-
щими за неї, почуття етичного ставлення до інших й принципи 
ціннісно-комунікативної єдності ще не є втіленими, тому вороже ста-
виться до тих, хто має кращі результати праці. Успішна особистість 
впевнена у собі, має адекватний рівень притягань, вмотивована на са-
мореалізацію власних здібностей, розвинуте почуття етики й допома-
гає іншим реалізуватися, її головною спрямованістю є: взаємоповага, 
взаємодія, взаємореалізація, взаємодоповнення, взаємозбагачення.  

Звернемо увагу ще на одну особливість: досягнення успіху на 
етапі навчання у закладі вищої освіти поєднує два аспекти соціаль-
ного розвитку особистості – діяльнісний та особистісний. Обидва 
підходи творчо поєднуються, адже не є можливим досягнення висо-
ких результатів праці, якщо особистість виконує свої обов’язки нев-
мотивовано, без натхнення. Найглибшою та найдосконалішою моти-
вацією особистості є її інтерес до професії, який сприяє розширенню 
та поглибленню професійних знань, надає позитивної емоції, від-
чуття радості від процесу пізнання.  
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Ми свідомі того, що вищеозначений аспект дослідження є части-
ною процесу формування професіонала й має певну динаміку розви-
тку на кожному курсі навчання у закладах вищої освіти, що вже дос-
ліджено іншими науковцями [2]. Універсальна модель розвитку 
професіонала у закладі вищої освіти відображає певні етапи: вступ 
до закладів вищої освіти, формування суб’єкта навчально-професій-
ної діяльності, готовність до виконання професійних обов’язків. Зва-
жаючи на специфіку професії, студенти та курсанти повинні керува-
тися реалістичними поглядами на вибір даної професії та вміти 
критично оцінювати не тільки професійний, а й морально-особисті-
сний бік власного розвитку.  

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що питанням професій-
ного становлення особистості в процесі професійного навчання та ді-
яльності приділяли увагу такі науковці, як Л. М. Карамушка, О. В. Вино-
славська, І. Л. Федоришина, Ю. М. Чала та ін. Сучасні науковці в 
дослідженнях розвитку майбутнього фахівця у ЗВО виокремлюють рі-
зні напрями наукового аналізу: професійна самореалізація (Г. П. Дзво-
ник); професійне самозростання (В. В. Завірюха, Н. Г. Каньоса); профе-
сійна самосвідомість (В. Л. Зливков, Н. І. Мащенко); професійна 
адаптація (А. М. Глаус, В. О. Толочек, О. Р. Ткачишина, В. П. Казміре-
нко); індивідуальний стиль навчання (Л. В. Музичко, М. О. Холодна); 
ідентифікація з групою, типи професійної ідентичності (Л. І. Підши-
вайлова, О. В. Кочкурова); професійно значущі характеристики особис-
тісної зрілості (Н. М. Дідик); професійна комунікативна компетентність 
(Л. В. Пляка); професійна «Я-концепція» особистості (В. О. Швидкий); 
формування професійної індивідуальності студентів (О. П. Сергеєн-
кова); професійна спрямованість студентів, як етап соціалізації осо-
бистості у суспільстві (Н. П. Побірченко) та ін. [2]. 

Значна кількість досліджень з розвитку майбутнього професіо-
нала у закладі вищої освіти в аспекті особистісного підходу, надає 
нам можливість визначити й об’єктивно оцінювати «зону найближ-
чого розвитку» студентів та курсантів у закладі вищої освіти, керу-
вати цим процесом. Ми свідомі того, що психологічними освітянсь-
кими вимогами до суб’єкта професійного навчання є: орієнтація на 
неперервне самовдосконалення, на розвиток гуманістичних світо-
глядних цінностей, що сприятимуть розвитку професіонала як осо-
бистості, як активного суб’єкта власної життєдіяльності, що здійс-
нює акт самореалізації (М. Й. Боришевський) [2]. М. О. Ананьєв 
звертає увагу на те, що соціокультурна нестабільність викликає в 
людей тривожність, причину якої пояснює відсутністю загальносус-
пільних світоглядних орієнтацій та поведінкових шаблонів і схем [2]. 
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Слід зазначити, що науковці (М. О. Ананьєв, М. Й. Боришевський, 
Г. К. Радчук та ін.) змінюють пошук нових поведінкових моделей від 
соціоцентризму до антропоцентризму [2]. За сучасними освітянсь-
кими нормами, студент закладів вищої освіти повинен оволодіти не 
готовими знаннями, уміннями, навичками, а культурою суб’єктного 
мислення.  

Означені дослідницькі аспекти дозволяють розробити про-
грами з дослідження та розвитку професійної спрямованості студен-
тів, визначити перспективи професійної самореалізації, можливість 
оцінити критерії адекватності власної поведінки, а психологам – 
сформувати уявлення про організацію психологічного супроводу 
для розвитку професійної спрямованості курсантів й студентів у за-
кладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських. 
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Отражен современный подход относительно организации психоло-
гического сопровождения в заведениях высшего образования со спе-
цифическими условиями обучения, которые осуществляют подго-
товку полицейских. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение, личность, про-
фессиональная направленность, курсант, студент. 

 
 
 
 
 
 
 


