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Психологічний аспект професійної підготовки студентів технічного університету. 
Інтенсивний розвиток економіки, зростання конкуренції, демократизація політичного життя та інші суспільні процеси в Україні визначають нові й все більш суттєві вимоги до рівня професійної  підготовки майбутніх фахівців. 
Сучасні програми підготовки спеціалістів мають чітко виражений характер загальної фахової підготовки, а спеціалізація фактично здійснюється як самостійної розвиток фахівця в ході його власної діяльності на підприємствах галузей після завершення навчання у вузі. Ріст вимог до фахівців при прийомі на роботу, бажання підприємств отримати вже готового до праці в системі вимог галузі спеціаліста вказують на необхідність значної перебудови змісту навчання у вузі та забезпечення більш високого рівня практичної готовності студентів до вирішення ключових професійних, психологічних, організаційних, управлінських проблем, типових для окремої галузі виробництва. 
Необхідність забезпечення готовності студента-випускника до ефективної практичної діяльності пов’язана з тим, що більшість підприємств, стикаючись зі складними психологічно обумовленими проблемами, тільки починають активно приймати психологів на штатні посади. Тому від якості роботи психолога залежить і його статус на підприємстві, і фінансове забезпечення його діяльності, і створення нових робочих місць для фахівців з психології в майбутньому. Сучасний стан вимог до фахівця потребує суттєвого доповнення загальної фахової підготовки спеціалістів значною кількістю орієнтованих на практичні проблеми галузі психологічних технологій і засобів професійної діяльності, Все це свідчить  про необхідність спеціальної психологічної підготовки спеціалістів різних галузей.  
Співробітники вузу, внаслідок належності до різних професійних груп і виконання спеціалізованих посадових обов’язків, мають істотно різні погляди на проблему підготовки студентів, а точніше – реалізують особливий стиль власної діяльності для її забезпечення у вигляді домінування, насамперед, мотивів і дій формально-бюрократичного характеру, теоретичних уподобань, економічних міркувань, професійних стереотипів, різних аспектів ієрархічних відносин (посади, звання). І тільки невелика частина викладачів сконцентрована не лише на вербальному інформуванні чи педагогічних формах організації навчання, а й на дійсному розвитку особистості, формуванні реальних практичних вмінь студентів виконувати професійні дії та функції шляхом власного саморозвитку і тренінгу під керівництвом викладача.
Отже, істотним недоліком підготовки фахівців у вузі є управлінська, професійно-психологічна неузгодженість поглядів і дій співробітників між собою і невідповідність ключовій задачі – розвитку особистості студентів в аспекті практичних вмінь, що істотно знижує рівень і якість психологічної підготовки. З цієї причини, на нашу думку, необхідно розробити новий погляд на проблему і підхід до організації психологічної підготовки у вузі, що міг би узгодити розбіжності й, головне, – визначити центральним пріоритетом саме особистісний розвиток і внутрішні закономірності функціонування особистості в якості ключових критеріальних важелів організації навчального процесу у вузі.     


