Лілія Прудка 
психолог, м. Київ

Формування професійної спрямованості у майбутніх психологів в процесі навчання у ВНЗ

Обираючи професію психолога, людина не завжди усвідомлює власні мотиви, але очікує їх реалізацію. Реальність навчання часто не відповідає очікуванням і стає основою розчарування у професії. Для здійснення професійного розвитку, бажано допомогти усвідомити і оцінити реалістичність очікувань. А також сформувати більш реалістичні цілі.
Виявити наявність заплутаності, різниця між очікуваннями і реальністю. Багато студентів уявляють собі професійну психологію дуже приблизно, ґрунтуючись  на свого роду міфах, породжених повсякденними думками, слухами, телепередачами, іміджем і висловленнями психологів, запрошених на передачі типу «Я сама», «Про це» (де вони, по суті, виступають як популяризатори), псевдопсихологічними книгами типу «Як прив'язати до себе чоловіка» і т.п.
Впродовж навчання у вищий школі під впливом викладання суспільних, спеціальних та інших дисциплін, участі в громадському житті у майбутніх фахівців розвивається і формується професійна спрямованість особистості, тобто прагнення застосувати свої знання, досвід, здібності в професійній діяльності.
Навчання є саме тією сферою практичної діяльності, що базується на дуже широкому діапазоні професійних знань. У свою чергу сама практична діяльність виступає як найважливіше джерело знань, засіб інтелектуального розвитку студентів – майбутніх психологів. Все це свідчить про наявність взаємозв'язку пізнавального і професійного інтересу. Цей взаємозв'язок має стимулюючий характер. Людина навчається з метою їх застосування в організації своєї життєдіяльності. Відомо, що специфіка розумової діяльності вимагає і наявність специфічних якостей особистості. Професійна спрямованість успішно формується в тому випадку, якщо приділяється належна увага вихованню морально-вольових якостей. Це, перш за все працьовитість, дисциплінованість, ініціативність, наполегливість, самостійність, відчуття відповідальності. 
Формувати професійну спрямованість у студентів - це означати зміцнювати у них позитивне ставлення до майбутньої професії, схильності і здібності до неї, прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після закінчення вищої школи, розвивати ідеали, переконання.
У вищий школі виховання інтересу й любові до обраної професії досягається шляхом вироблення у студентів правильного уявлення про суспільне значення та зміст професійної діяльності, про закономірності її розвитку. Відбувається це таким чином:
	формування у студента впевненості у своїй професійній придатності, а також свідомого розуміння необхідності оволодіння всіма дисциплінами, видами підготовки, передбаченими навчальним планом ВНЗ;
	вміння направляти самовиховання на користь своєї професійної діяльності, постійно поповнюючи свої знання.

Вища школа має також здійснювати психологічну підготовку людини до професійної діяльності, яка, полягає насамперед у розвитку в студента певних форм психічної діяльності, що дозволяти йому у подальшому успішного вирішувати професійні завдання.
У вищий школі треба розвивати самостійні, активні і творчі форми навчальної роботи, а саме інтерактивні методи навчання, що дозволить нам сформувати у майбутніх психологів професійну спрямованість у процесі навчання у ВНЗ.



