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3. Розвиток вмінь регуляції свого психоемоційного стану, оволодіння 
навичками зняття наслідків стресу. [8, c. 45-46]. 

Психологічне вигорання є загрозою професійної діяльності більшості 
працівників. 
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Динамічність сучасних умов життєдіяльності, розвиток технологій, 
інноваційна мобільність та інші зміни потребують високо затребуваних на 
ринку праці не просто високо кваліфікованих, а й конкурентоспроможних 
кадрів, готових до безперервного професійного росту, соціальної та 
професійної мобільності, які вільно володіють своєю професією і 
орієнтованих в суміжних областях діяльності.  

Навчання в вузі має не тільки давати студентам запас професійних 
знань і умінь, достатній для ефективної діяльності, а й формувати у них 
здатність вчитися у подальшому самостійно, вибудовувати особистісні 
пріоритети і стратегію власного життя, самоорганізовуватися, ставити перед 
собою важливі цілі і досягати їх, власними силами визначати і розширювати 
свій внутрішній потенціал особистісного зростання. 

Суспільство висуває такі вимоги до самоактуалізації людини, як 
здатність до постійної мобільності, що виражається в зміні місця 
проживання, в зміні професії, постійному підвищенні кваліфікації, 
комунікативної компетентності, в оволодінні мовами.  

Значущість вивчення психологічних особливостей розвитку 
самоактуалізації полягає в тому, що знання особливостей свого просування 
на шляху самоактуалізації дозволяє особистості більш чітко окреслити 
стратегію життєвого шляху і оцінити успіхи, досягнуті в ході її реалізації. 
Разом з тим, досить часто молоді фахівці не здатні усвідомити перспективи 
та ресурси свого особистісного і професійного розвитку. В результаті, 
отримані ними в вузі знання знецінюються дуже швидко, трудова 
конкурентоспроможність різко падає. Причина цього вбачається в тому, що 
вища школа готує молодих людей, що володіють певними знаннями і деяким 
професійним інструментарієм, але не фахівців, здатних самостійно 
розвиватися в особистісному і професійному плані, освоювати і творчо 
втілювати ефективні технології у своїй майбутній професії. Тому, на етапі 
професійної підготовки майбутніх психологів необхідно впливати на процес 
їх самоактуалізації.  

Але, повністю реалізувати себе у житті людина не може без 
сформованого феномену професійної мобільності. М. Д’яченко,                 
Л. Кандибович, визначають професійну мобільність як високий рівень 
узагальнених професійних знань, володіння системою інтегрованих 
професійних прийомів та вміння їх ефективно застосовувати [2].  

Л. Пилецька розглядає професійну мобільність як складний конструкт, 
який об'єднує особистісні механізми формування ключових загальних 
компетенцій; діяльність та її результат  - самореалізація людини;  процес 
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особистісно-професійного саморозвитку в контексті професійного та 
життєвого шляху людини [3].  

Згідно з позицією Н. Сургунд, поняття „професійна мобільність” 
фахівця визначається не тільки його здатністю до простої зміни професії, 
місця та виду діяльності, але й і його психологічно-компетентним 
особистісним умінням приймати самостійні та креативні рішення, спрямовані 
на підвищення свого професіоналізму шляхом внутрішніх трансформацій, 
спрямованих на особистісно-професійне зростання. Як зазначає автор, 
професійна мобільність на основі психологічного забезпечення 
багатоваріантності професійного вибору підвищує можливості особистості 
для подолання кризових явищ особистісно-професійного розвитку [4]. 

Так, Л. Н. Горюнова вважає, що професійна мобільність включає в себе 
комплекс наступних складових:  
• якість особистості, що забезпечує внутрішній механізм розвитку людини 
через сформованість ключових, загально – професійних компетенцій;  
• діяльність людини, детермінована подіями та змінами в навколишньому 
світі, результатом якої виступає самореалізація людини в професії і житті;  
• процес перетворення людиною себе самої, в суб’єкта власного життя, 
власного становлення та середовища в якому живе та працює [1, с. 116]. 

При підготовці фахівців - психологів, коли складаються стереотипи 
навчальної та професійної діяльності, здійснюється активний пошук 
можливостей розвитку, формування системи ціннісних орієнтацій, 
моделювання свого майбутнього, формування образу майбутньої професії 
важливим є: сформувати у студентів внутрішнє усвідомлення 
багатоваріантності можливостей розвитку; вміння співвідносити особисті 
ціннісні орієнтації з загальнолюдськими; вміння сприймати світ в русі, 
пристосовуватися до стрімко мінливих умов тощо.  

В основі формування потреби в професійній мобільності лежать: 
розвиток мотивації на самоосвіту та мотивації досягнення, формування 
психологічної установки на самоактуалізацію; розвиток установки на 
оптимістичне сприйняття дійсності, зміни спеціальності або професії. 
Здібності до професійної мобільності, які включають в себе: розвинені 
когнітивні здібності; креативність, дивергентність, критичність мислення. 
Знанєва основа професійної мобільності, яка складається з загальноосвітніх 
та загально - професійних знань; ключових кваліфікацій та компетенцій 
(вміння, навички та ін.); здібності до швидкого переносу знань. 

Факторами, які впливають на формування професійної мобільності 
студентів в період їх навчання у ВНЗ є:  
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• цілеспрямована модернізація навчальних програм з обов'язковим 
включенням інтегрованих курсів з фахових дисциплін;   

• підвищення доступу студентів до інформаційних ресурсів, в тому 
числі з предметів, що не входять до навчальних планів ВНЗ;  

• розширення обсягу науково-дослідних робіт у вищих навчальних 
закладах з перспективами і реальним впровадженням результатів цих 
досліджень у виробничу і невиробничу (в залежності від профілю вузу) 
діяльність різних підприємств і організацій; 
         • груповий та індивідуальний підхід до студентів з метою формування у 
них психологічної готовності до професійної мобільності та роботи в 
ринкових умовах;  
       • організація різних психологічних тренінгів, спрямованих на 
формування у студентів особистісних якостей, що сприяють становленню 
професійної мобільності. 

Отже, професійна мобільність сучасного фахівця виступає в якості 
важливої складової системи  професійного розвитку особистості в сучасному 
соціокультурному просторі, повної  її самореалізації та самоактуалізації. 
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