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Психолого-педагогічні ракурси розгляду проблеми психологічної підготовки до професійної діяльності у площині системної методології

Для вирішення проблем професійної підготовки ми наполягаємо на одночасному використанні кількох якісно різних ракурсів розгляду проблеми, що дозволяє в контексті системної методології без розривів бачити й вивчати проблему професійності діяльності у площині і теорії, і практики. Запропоновані погляди хоч інколи стилістично не зовсім вдалі, та все ж цілком сумісні. Вони поєднують засоби теорії психології і педагогіки з інструментарієм психодіагностики і психометрики та психотехнічними технологіями розвитку особистості у напрямку високого рівня професійної майстерності. 
Емпіричний погляд. Вектор професіоналізму (рис. 1.1.) – напрямок у багатомірному просторі професійно важливих властивостей, рис, характеристик та інших значущих показників, що розглядається як центральний фактор, інтегруючий значущі для діяльності психолога параметри. Такий підхід передбачає можливість виміру (оцінки) рівня професіоналізму на основі інтеграції оцінок компонентів професійності. 
Психологічний погляд. Вектор професіоналізму (компетентності, майстерності, досконалості, ідеальності та ін.) – системний ефект взаємодії десятків тисяч якісних характеристик особистості (знань, вмінь, цінностей та ін.) – відображення певного інтервалу такого рівня розвитку особистості, що забезпечує успішне й ефективне здійснення професійної діяльності. Інтервал відображує область стабілізованих за структурою особистостей та інтенсивності характеристик, які одночасно актуалізуються в момент зіткнення людини з професійної задачею чи проблемою як стандарт професійної діяльності.
Статистичний погляд. Вектор професійності – це стандартизована шкала з нульовим середнім і одиничною дисперсією з нормальним розподілом чисельності особистостей уздовж вектора. Найбільш професійно придатними є ті, що мають положення на векторі більші за середнє плюс одна сигма (оцінка «одиниця» і більше). Відповідно, найменш придатними для професії є особистості, положення яких з значенням нижче –1. Непридатні до конкретної діяльності за структурою особистості складають протилежність особистості професіонала. Це істотно гальмує ефективність, вимагає дуже значних внутрішніх змін в ході навчання й часто є настільки трудним, що студенти припиняють навчання і знаходять таку професійну діяльність, до якої їх особистість більш пристосована чи нема необхідності істотно психологічно й структурно змінюватись. 
Педагогічний погляд. Вектор професіоналізму – інтегральна шкала рівня розвитку особистості, що відображує ступінь його досягнень і наближення до цільового рівня майстерності. Наближення до позитивного полюсу в ході навчання розглядається як професійний розвиток, обернений рух – як професійна деградація. Розвиток розглядається як засвоєння нового (знань, вмінь тощо), деградація – як вилучення (забування) знань і вмінь з репертуару професійних дій. Окремий випадок функціонування особистості – підтримка певного рівня професіоналізму при періодичному використання професійних засобів.
Кожен студент починає з певної позицій на шкалі професіоналізму і просувається в ході професійної підготовки до більш високого рівня. Інтервал такого просування відображує темп професійного розвитку. Зовнішньо організоване навчання у вузі та зусилля з саморозвитку студента в межах часу навчання у вузі зумовлюють формування лише мінімально необхідного для початку практичної діяльності рівня готовності й компетентності. А особиста практика спеціаліста, подальший саморозвиток визначають дійсне його наближення до професій. 

