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Сьогодення нашого суспільства – це час змін у всіх галузях життя, це формування нового мис-лення, залучення широких мас до активної твор-чої діяльності, спрямованої на підвищення якос-ті життя. Зрозуміло, що цей процес потребує на-укової рефлексії, наукового забезпечення. З цьо-го випливає, що підвищується значущість гума-нітарних наук, серед яких чільне місце посідає психологічна, яка є найважливішою у системі наук про людину. Психологічні закономірності пронизують усі галузі діяльності людини, всі соціальні процеси. Активізація творчого потенціалу кожної люди-ни, її бажання бути причетною до прогресивного руху держави вперед, складає передумову і най-важливішу мету стратегічного курсу держави на реалізацію демократизації, гуманізації. Від того, наскільки кожна людина буде активним учасни-ком змін, конструктивного діалогу у житті, у політиці, залежатиме якість, темп просування держави вперед. Саме тому держава покладає величезну відповідальність на психологічні кад-ри, які допоможуть донести до свідомості кож-ного громадянина значущість поставлених дер-жавою задач і які усвідомлюють свою професій-ну відповідальність, роль у цьому складному процесі. Іншими словами йдеться про професіо-налізм психологів, який «кується» психологічни-ми факультетами ВНЗ. Нині питання вищої психологічної освіти ста-ли досить популярними і їхня актуальність не викликає сумнівів, оскільки всі ми є свідками психологізації суспільства, де «во главе угла» знаходиться психологічний чинник. Це означає, що професія психолога-практика користується величезним попитом. Психолог не тільки знає як, але і вміє «вибудовувати» гармонійні стосун-ки з людиною, виявляти емпатію, толерантність, повагу до її життєвої позиції, життєвого досвіду, 

створювати комфортні умови для конструктив-ного діалогу з різними верствами населення. Тому, враховуючи провідну роль професії психо-лога, основний вектор модернізації системи про-фесійної освіти спрямований у бік підвищення її якості, формування компетентності, становлен-ню смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психо-логів, їхньої професіоналізації. У науковій літературі широко представлена проблематика професійного зростання майбут-ніх психологів на етапі навчання у ВНЗ (Г.О.Балл, О.Ф.Бондаренко, Т.В.Говорун, С.Д.Максименко, В.Г.Панок, Н.І.Пов’якель, В.А.Семіченко, Н.В.Че-пелєва, Т.С.Яценко та ін.), однак, виокремлюють-ся декілька аспектів, які залишаються ще недо-статньо розкритими, серед них, наприклад, роль волонтерської діяльності у розвитку професіо-налізації майбутніх психологів. З огляду на акту-альність і недостатню розробленість вказаного напряму, нами було визначено тему наукового дослідження: «Волонтерська діяльність як чин-ник професіоналізації особистості майбутніх психологів». Тому метою статті є психологічний аналіз впливу волонтерської діяльності на професіона-лізацію особистості майбутніх психологів. Загальновідомо, що якість підготовки спеціа-лістів оцінюється перш за все якістю навчально-го процесу ВНЗ.  Тому головним завданням для нас стала – індивідуалізація професійної підготовки у рам-ках волонтерської діяльності, яка є одним із шляхів підвищення ефективності професійної підготовки та результатом якої є конкурентосп-роможність, високваліфікованість кожного сту-дента – майбутнього психолога (це якість проце-су і якість результату). Відомо, що професійна освіта має три самос-тійні і у той же час взаємопов’язані частини: 
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отримання студентами вищої освіти, яка відріз-няється від середньої не більшою сумою знань, а новим поглядом, розумінням світу, місця люди-ни у ньому; отримання вищої професійної осві-ти, яка формує професійне мислення; отриман-ня професійних знань, теоретичних, практичних, необхідних для професійної діяльності у певній сфері практики. Як правило, сьогодні роботодав-ці найбільш зацікавленні у третій частині. Щодо очікувань психологів-практиків від ВНЗ зазна-чимо, що вони потребують компетентних випус-кників, що вміють ефективно вирішувати прак-тичні задачі, надавати психологічну допомогу людям різного віку, різного рівня інтелекту, со-ціального статусу. Зрозуміло, що для цього необ-хідна комунікативна компетентність, одна з ос-новних складових професійної компетентності. Так, наприклад Н.В.Чепелєва характеризуючи когнітивну й операціональну компетентності, підкреслює, що основною характеристикою ко-мунікативної є не скільки наявність необхідних теоретичних знань та сформованість відповід-них комунікативних прийомів, скільки розвину-та смислова сфера, що включає професійні смис-ли (особистісні професійні знання, професійне ставлення до клієнта, професійні ідеали, норми, цінності, смислотвірні мотиви професійної дія-льності), а також «розвинуту особистісну та про-фесійну рефлексію, яка, у свою чергу, є важли-вою умовою діалогічної взаємодії з клієнтом, вільної від тих чи інших особистісних нашару-вань, контрпереносів та захисних механіз-мів» [8,с.686] Як бачимо Н.В.Чепелєва досить вимогливо характеризує особистість психолога-практика, підкреслюючи, що його робота з клієнтом – це завжди унікальна задача, оскільки унікальною є і кожна людина, з якою працює психолог. Основ-ним інструментом впливу психолога на інших людей є він сам, його особистість, свідомість, мова, звички [1], оскільки робота з клієнтом – це синтез знань, творчості, який «відшліфовується не скільки навчанням, скільки вихованням, яке формує психолога як особистість з підвищеним почуттям відповідальності за свої професійні дії» [3, с.49]. Зазначимо, що у своїх наукових дослідженнях Н.В.Чепелєва велику увагу у професійному ста-новленні майбутніх психологів, формуванні їх-нього професійної компетентності надає тріаді «розуміння-інтерпретація-діалог», оскільки саме ці процеси «є підґрунтям ефективної професій-ної діяльності,… і роблять теоретичні знання справді дієвими, забезпечують свідоме викорис-

тання необхідних технік, а не бездумне маніпу-лювання засвоєними у процесі навчання профе-сійними прийомами» [9,с.272]. Для нас цінною також є думка Н.В.Чепелєвої, яка підкреслює, що для майбутніх психологів великого значення набуває така професійна якість, як діалогізм, який включає у себе «безу-мовне прийняття іншого, вміння встановлювати ефективні контакти з людиною» [10, с.136]. Ми поділяємо думку науковця, оскільки вва-жаємо, що від уміння психолога-практика вести відкритий діалог з позиції поваги, віри у позити-вні зміни свого клієнта залежатиме якість пси-хологічної допомоги, розуміння ситуації, у якій опинилася людина, оскільки психолог-практик, у своїй професійній діяльності має справу з кон-кретною людиною, яка перебуває у конкретній життєвій ситуації, яка випала на її долю, а част-кою створена нею самою і котра демонструє пе-вну модель поведінки [7]. Саме тому майбутній психолог-практик повинен розуміти такий фе-номен як «життєва ситуація» (В.Г.Панок).  Уміння вести конструктивний діалог, стави-ти себе в ситуацію іншого (П.В.Лушин, Н.І.Пов’я-кель, Н.В.Пророк, Н.В.Чепелєва) дозволяє профе-сіоналу більше розуміти настрій, причино-наслідкові зв’язки, особливості людини, бачити її і її життя як єдине ціле, а не як низку окремих життєвих ситуацій. Такий цілісний погляд, про-фесійний підхід надзвичайно важливі, оскільки допомагають знаходити адекватні методи у ро-боті з клієнтом, здійснюючи індивідуальний під-хід на гуманістичних засадах. На жаль, традицій-на система професійної психологічної підготов-ки, використовуючи лекційні, практичні заняття та ін. практику, яка до речі часто проходить фор-мально, демонструє таку картину: молодий спе-ціаліст після закінчення навчання у ВНЗ виявляє повну безпорадність, коли стикається з «живим» клієнтом, з його реальною проблемою, реаль-ною життєвою складною ситуацією і своїм про-фесійним завданням – допомогти людині, нада-ти їй психологічну допомогу.  У результаті, молодий психолог-практик зна-ходиться у стані розчарування, розгубленості, фрустрації, оскільки розуміє, що між навчанням у ВНЗ і реальною професійною діяльністю існує величезна прірва: він не спроможний виконува-ти свої професійні функції, надати реальну про-фесійну психологічну допомогу реальному кліє-нту, бачити взаємозв’язок низки життєвих ситу-ацій, у які він потрапляє, передбачати його пове-дінку, оскільки «за п’ять років навчання студент так і не побачив «живого» клієнта» [2]. 
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Усвідомлюючи свою непрофесійність, моло-дий спеціаліст-психолог починає гонитву за сер-тифікатами, шукати курси додаткової професій-ної підготовки і це у той час, коли треба вже удо-сконалювати свою професійну підготовку! Озву-чимо ще одну проблему професійної підготовки майбутніх психологів в умовах ВНЗ – це її стихій-ність. Поза увагою залишається «якісна визначе-ність» (С.Л.Рубінштейн) кожного студента, тоб-то: 1) розуміння кожним, у якій сфері він буде працювати після закінчення ВНЗ (ДНЗ, ЗОШ, ЗОШ соціальної реабілітації, банківська справа, соціальна служби, медичні, юридичні установи, спортивні школи, військомати тощо), 2) які пси-хологічні знання найпотрібніші йому для певної практичної професійної діяльності, з якою віко-вою категорією він хоче і вміє працювати, до якої сфери найбільш підходить його індивідуа-льність, у якій площині лежать смисложиттєві орієнтації, від яких, врешті-решт, залежатиме його якісне включення у процес професійної підготовки. Як правило, випускники не можуть чітко сказати, у якій сфері діяльності будуть працювати. У більшості випадків вони йдуть на роботу за принципом «куди візьмуть», тобто відбувається стихійне працевлаштування. У ре-зультаті через деякий час такі молоді спеціаліс-ти-психологи поповнюють «армію» невдах, ви-падкових людей у професії, тих, хто «себе не знайшов». Ми не торкаємося питання якісного, свідомого професійного самовизначення, яке має місце у юнацькому віці під час навчання у ЗОШ, коли молода людина свідомо визначається зі своїм професійним подальшим життям, оскі-льки це досить актуальна і глибока тема, яка потребує окремої уваги. У контексті означеної проблеми ми вбачаємо, що волонтерська діяльність – це невичерпний по-занавчальний додатковий ресурс, який допомагає:  1) розвивати професіоналізацію особистості студента-психолога; 2) поглибити інтерес до обраної професії; 3) розвивати почуття професійної відповідаль-ності; 4) набувати практичний власний досвід співпе-реживання та рефлексувати його; 5) досвід формування цінностей; 6) свідомо робити якісне визначення своєї май-бутньої сфери професійної діяльності, спира-ючись на свою індивідуальність;  7) розвивати комунікативні здібності, вміти вести конструктивний діалог з різними лю-дьми за віком, соціального статусу тощо, зро-зуміти соціальний сенс професії, підвищува-ти персональну пізнавальну активність, пра-гнення формувати якості, практичний дос-

від, необхідні у подальшій роботі, формувати психологічну готовність до самостійної прак-тичної роботи після закінчення ВНЗ. Викори-стання позанавчального процесу у єдності з навчанням (лекції, практичні, семінарські, та ін.) значно підвищують якість професійної підготовки, тому ми можемо сказати, що якість освіти – це не тільки якість результа-ту, це і якість процесу. Ми поділяємо точку зору Д.Г.Левітеса, який писав, що «якість освіти як процес є якість умов, які проектуються і створюються в навчальному процесі» [4,с.35] а ми додамо, відповідно до інди-відуальних особливостей кожного студента. Отже, чим якіснішим, успішнішим, індивідуа-лізованішим буде навчальний процес професій-ної підготовки, тим краще студент буде підгото-влений до практичної самостійної роботи, у яко-сті молодого спеціаліста–психолога-практика. Організовуючи волонтерську роботу зі студен-тами І курсу (зазначимо, волонтерською діяльні-стю охоплені студенти І-ІV курсів) ми брали до уваги сучасну парадигму вищої освіти, зорієнто-вану перш за все, на особистість та положення гуманістичної психології, одне з яких наголошує, що особистість здатна передбачити своє особис-тісне становлення, активно «планувати» свій особистісний розвиток. Це вказує на прийняття людиною на себе відповідальності за своє жит-тя, у тому числі і за його важливу частину – про-фесійне, на її вміння самостійно, якісно його ор-ганізувати, планувати своє професійне майбут-нє, свій образ професіонала. Волонтерська діяльність студентської молоді проходила у рамках діяльності благодійного центру «Тепло поколінь» (організатор-керівник І.С.Литвиненко), де студенти мали можливість набувати практичного досвіду: вчитися цінніс-ному ставленню до кожної людини, розумінню того, що кожна людина – унікальна. Однак, цей досвід, професійний образ світу, професійна по-зиція повинні формуватися не стихійно. Тому ми вважаємо, що створення умов для професіоналі-зації особистості майбутніх психологів, форму-вання професійного образу «Я» у кожного студе-нта – найголовніша задача навчального процесу професійної підготовки. І вона може бути реалі-зована за допомогою керованої волонтерської діяльності. Мета центру «Тепло поколінь» – надати кож-ному студенту можливість самостійно обрати сферу своєї волонтерської діяльності, визначи-тися з віковою категорією, соціальним статусом своєї аудиторії, враховуючи свої індивідуальні професійні інтереси, здібності, зрозуміти значу-
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щість, соціальний смисл професії. Майданчика-ми волонтерської діяльності ми обрали: ДНЗ, ЗОШ, ЗОШ соціальної реабілітації, онколікарню для дітей, дитячі лікарні, медичні заклади, будин-ки для людей похилого віку та інвалідів, шпиталь учасників ВВВ, будинок дитини «Червоне сонеч-ко», заклади для дітей з вадами зору, слуху, розу-мово відсталих, інтернатами для дітей-сиріт. Задачі:   
– надати можливість кожному студенту уточ-нити найбільш перспективне місце прикла-дання своїх сил – професійна спеціалізація; 
– випробувати свої сили, ствердитися у пра-вильності свого вибору, або зрозуміти, що «це не моє»; 
– відчути значущість, соціальний смисл про-фесії, створити її образ; 
– накреслити свій подальший професійний розвиток, тобто самостійно визначитися зі сферою професійної діяльності; 
– зрозуміти наскільки професія відповідає власній індивідуальності і як завдяки про-фесійній діяльності може розкритися, реалі-зуватися індивідуальність; 
– набути власний досвід у конкретній практи-чній діяльності, життєвій ситуації, у роботі з конкретною людиною; 
– розширити «горизонти» професії; 
– усвідомити, які професійно важливі якості необхідні для роботи з певною категорією людей та дітей; 
– накреслити майбутній образ «Я–успішний професіонал». Очікуванні  результати:  кожний студент є активним організатором та учасником своєї власної волонтерської біографії. Волонтерська діяльність сприяє: 
– якісному включенню кожного студента у навчальний процес; 
– якісному визначенню студентом свого май-бутнього місця роботи; 
– формуванню відповідальної позиції за влас-ну освіту, якість навчання; 
– глибокому знанню професії, вмінню теоре-тичні знання застосовувати у практичній діяльності; 
– зацікавленості у самоудосконаленні, розу-мінні смисложиттєвих орієнтацій в особис-тому та професійному житті; 
– ціннісному ставленню до кожної людини, незалежно від віку, соціального статусу; 
– ціннісному ставленню до професії. Коротко опишемо про організаційні кроки волонтерської діяльності зі студентами-пси-хологами першого курсу. На одне зі перших засі-дань благодійного центру «Тепло поколінь» бу-ли запрошені викладачі, керівники, представни-ки закладів, в яких будуть працювати волонте-

ри. Кожен керівник розповів про специфіку сво-го закладу, пояснив, які завдання будуть вико-нувати волонтери-студенти, запросив відвідати цей заклад (були проведені ознайомчі зустрічі). За кожним студентом або групою студентів, яких об’єднувало бажання працювати, напри-клад, у будинку людей похилого віку та інвалі-дів, або у будинку дитини «Червоне сонечко», були закріплені 1–2 викладачі-супервізори, які також були активними учасниками волонтерсь-кої діяльності. Зазначимо, що попередньо була проведена низка групових, індивідуальних бесід зі студен-тами, на яких розглядалися питання: 
– що означає термін «волонтер», 
– які якості потрібні, щоб працювати у волон-терському русі, де можуть працювати воло-нтери, 
– волонтерський рух в Україні, 
– знайомство з волонтерською діяльністю ближнього, дальнього зарубіжжя, 
– що вони знають про волонтерську діяль-ність. Особлива увага приділялась процесу самопі-знання: студенти працювали з психодіагностич-ними методиками і за допомогою викладача складали свій психологічний портрет. Така ро-бота дала можливість студенту скласти уявлен-ня про співвідношення своєї особистості, своїх життєвих цінностей з обраною ланкою волон-терської діяльності, зрозуміти, наскільки вони узгоджуються між собою. Позитивною рисою в організації волонтерської діяльності студентів була спільна робота викладачів із студентами-волонтерами у позанавчальний час. Студенти мали можливість побачити своїх викладачів за межами лекційних аудиторій, тобто у практич-ній роботі, спостерігати, як теоретичні знання перетворюються на дієві. Така робота об’єднува-ла студента і викладачів в єдину команду і до-зволила на практиці вчитися у досвідчених ви-кладачів діалогу з людиною, розвивати емпатію, приймати кожного з позиції поваги, відкритості. Для нас волонтерська діяльність – це профе-сіоналізація особистості кожного студента-психолога, це, перш за все, – поглиблений інте-рес до професії, формування компетентності, набуття свого власного практичного досвіду, отримання задоволення від своєї діяльності, це – удосконалення особистості майбутнього психолога, можливість крок за кроком самостве-рджуватися, відповідати вимогам професії, ство-рювати свій чіткий, професійний образ «Я», тоб-то володіти «часовою компетентністю» [6]. 
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Щоб отримати від студентської молоді зворо-тній зв’язок після проведених бесід, зустрічі з керівниками установ, відвідуванням закладів з ознайомчою метою, проведення круглих столів, зустрічі з провідними фаховими практичними працівниками, ми запропонували студентам від-повісти на запитання: «Які професійні навички, особистісні якості допомагає розвинути волон-терська діяльність?»: студенти-волонтери відпо-віли: «емпатію» – 60%, «толерантність» – 40%, «зниження егоцентризму» – 50%, відповідаль-ність – 50%, увагу до проблем інших – 45%; «Що дає вам волонтерська діяльність у прогнозуванні свого майбутнього місця працевлаштування?»: майже 85% студентів-волонтерів, відповіли, що це дає можливість зо-рієнтуватися з питанням подальшого працевла-штування, якісно визначитися зі сферою профе-сійної діяльності. (Для нас це дуже корисна інфо-рмація яка означає, що сам навчальний процес повинен набирати оберти індивідуалізації, ди-ференціації); «Що для вас особисто є привабливим у волонтерській діяльності?» респонденти від-повіли: виявити себе – 60%, спілкування з людь-ми – 45%, набуття особистісного практичного професійного досвіду – 90%; «Чи допомагає волонтерська діяльність у професійному становленні?» – всі студенти відповіли позитивно. Як бачимо, студенти вважають, що волонтер-ська діяльність – це важливий ресурс професій-ної підготовки, де відбувається професійне ста-новлення, розвиток професіоналізації особисто-сті студентів-психологів, набуття практичного професійного досвіду у конкретній життєвій ситуації, у роботі з конкретною людиною. 
Висновки 1. Волонтерська діяльність – додатковий ре-сурс професіоналізації особистості майбут-нього психолога. 

2. Волонтерська діяльність – могутній засіб набуття самостійного практичного досвіду, самовиховання у формуванні якостей, потрі-бних у майбутній професійній діяльності. 3. Участь у волонтерській діяльності відкриває кожному студенту можливість якісного ви-значення з подальшим місцем свого працев-лаштування, сферою діяльності. 
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ЛИТВИНЕНКО И.С.  
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
 Роль волонтерства в профессионализации студентов-психологов в условиях ВУЗ. В статье обосновыва-

ется важность волонтерства как дополнительного ресурса профессионализации личности будущих психо-
логов, как возможности качественного определения будущей сферы профессиональной деятельности, по-
нимания социального смысла профессии. 

Ключевые слова: волонтерство, профессионализация, диалог, жизненная ситуация, смысл профессии, 
коммуникативная компетентность, качественное профессиональное определение. 
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Виникнення спорту як специфічної сфери суспільної діяльності, відокремленої від добу-вання матеріальних благ, необхідних для існу-вання, відбулося досить рано на давніх етапах розвитку людства. На сьогоднішній день спорт постає як потужний соціальний інститут.  Актуальність нашого дослідження полягає у відповіді на питання: яким чином саме соціальні чинники стали провідними умовами розвитку спорту як соціального інституту, який зараз має: чітко структуровану ієрархічну систему управ-ління спортом; залучення до зайняття спортом як професійною діяльністю значної кількості людей (тренерів і спортсменів); постійний кон-тингент уболівальників; перевагу комерційних засад фінансування спортивної діяльності та змагань. Дослідженням проблематики розвитку істо-ричних форм спорту займалися, як радянські: М.Візітей, В.Видрін, М.Пономарев, так західно-європейські вчені: Л.Кун, Г.Ленк, Г.Люшен. Од-нак, більшість досліджень до 90-х років прово-дилися у рамках теорії фізичної культури та спо-рту. Соціологи меншою мірою цікавилися питан-ням взаємозв’язку розвитку історичних форм спортивної діяльності та соціальних змін у суспі-льстві.  Зміна суспільної організації життя спричини-ла розвиток форм організації соціальних інсти-тутів у перехідному суспільстві 90-х років, що, у свою чергу, актуалізувало інтерес до становлен-

ня нових інституційних форм спортивної актив-ності. Це знайшло своє відображення у працях: Л.Вострокнутова, Є.Головахи, Н.Паніної, Л.Лу-бишевої, М.Саппи.  Мета нашої статті – розглянути історичні ета-пи інституціалізації спорту як суспільного явища. Людина протягом багатьох тисячоліть прой-шла довгий шлях від інстинктивно атакуючих й оборонних рухів до скоординованих акцій, до набуття досвіду найбільш ефективного володін-ня зброєю. Вона виявила, що одні дії ведуть до успішних результатів, інші – до невдач. «Ово-лодіння життєво необхідними навичками руху відбувалося, очевидно, шляхом спостереження і копіювання «[4, с. 209].  Біг та стрибки, без яких неможливе полюван-ня чи втеча від супротивника відбувалися у рам-ках міфологічних дій [2].  Магію давніх віків ще не можна вважати релі-гією у сучасному розумінні цього слова. Всі озна-ки вказують на те, що вона «виконувала виклю-чно економічну, самозахисну, а також функцію суспільного регулятора, тобто у широкому сенсі символізувала собою пізнання окремих явищ природи, компенсувала залежність людини від природи». Зміст тут полягає у тому, що «якщо людина на малюнку або барельєфі, що зображує поєдинок, «перемогла» свого ворога, то, значить, воно ніби в дійсності так і сталося «[3, с. 14].  Ключовим чинником суспільної саморегулю-ючої спортивної активності давнього світу була 
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