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РОЛЬ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Професійне становлення особистості студента відбувається саме під час навчання у ВНЗ, а індивідуально-особистісні якості студента, які розвиваються і вдосконалюються у процесі здобуття освіти та в подальшій трудовій діяльності, є підґрунтям для професійного становлення майбутнього фахівця, зокрема, майбутнього психолога авіаційної галузі.
Цією проблемою займалися такі науковці як Б. Г. Ананьєв, І. Д. Бех,                В. В. Рибалко та інші, які підкреслюють, що професійна придатність розглядається як сукупність особистісних якостей людини, які впливають на успішність засвоєння та ефективність виконання трудової діяльності. 
Відповідно до концепції професійного розвитку особистості під професіоналізмом слід розуміти сукупність змін, які відбуваються в людині у процесі діяльності, що забезпечує ефективний рівень розв’язання складних професійних завдань. 
Професійна компетентність психолога базується на засадах практичних умінь, особистісних якостей, які зумовлюють його готовність до професійної діяльності, а це можливо при умові впровадження в процес професійної підготовки діяльнісного підходу на всіх етапах індивідуально-особистісного розвитку студента-психолога. 
Відповідно до Держстандарту «Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти». Діяльнісний підхід у навчанні нами розуміється як планування і організація навчального процесу, в якому головне місце відводиться активній, різносторонній, максимально самостійній пізнавальній діяльності учнів, орієнтованій на заданий результат                       (Л.Н. Алексашкіна).
Відповідно до вище зазначеного, впровадження діяльнісного підходу до навчання: нових технологій навчання у навчальний процес, зокрема ділових ігор, круглих столів, тренінгів, відвідування майстер класів, участь у науково-методичних, науково-практичних конференціях тощо, також буде сприятиме професійному становленню майбутнього психолога, зокрема, розвитку його нестандартного мислення.
Отже, професійне становлення особистості майбутнього психолога авіаційної галузі, формування його професійно значущих якостей під час навчання стає можливим при умові застосування діяльнісного підходу в організації навчального процесу, зокрема, усіх видів навчальних та виробничих практики, що є сьогодні однією з головних цілей, які стоять перед ВНЗ.
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