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СПРИЙНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА КРІЗЬ 

КОМПОНЕНТ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ 

САМОВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Для забезпечення соціальної захищеності та психологічного благополуччя населення 

України, ефективного здійснення своїх професійних прав і обов’язків психологу необхідні 

базові юридичні знання для надання кваліфікованої психологічної допомоги. Свідомість 

практикуючого психолога відображає індивідуальну систему цінностей його як особистості. 

Отже, необхідно дослідити, яким чином певна структура життєвих смислів обумовлює 

перцепцію професійно-особистісної самовизначеності та відповідальності.   

Звернемо увагу, що життєстійкість розвивається протягом життя людини, і цей 

розвиток особистості може бути пов’язаний зі сферою її професійних інтересів. 

Життєстійкість практикуючих психологів пов’язана зі стійким переживанням людиною своїх 
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дій як цікавих і радісних (це залученість); як результат особистісного вибору та ініціативи 

(це -контроль) і як важливого стимулу до засвоєння нового (це -прийняття ризику). Як було 

відмічено в роботі Н. Підбуцької, «безумовно використання свободи вибору та відчуття 

відповідальності за нього у майбутньому стає основою досягнення професіоналізму 

особистості, оскільки формує такі важливі професійні якості, як активність, самостійність, 

саморегуляція, цілеспрямованість, професійна мотивація тощо» [1, с.172].  

Цікаво, що життєстійкість сприяє ефективній діяльності і в  умовах, при яких стресові 

події змінюються тривалим очікуванням і періодами труднощів, із якими стикаються 

психологи, починаючи свою  професійну діяльність. Для них життєстійкість є системою 

цілеспрямованих установок, які розвиваються зі сприйняттям, а в подальшому, є 

закріпленням досягнутих позитивних змін. 

 На думку Н. Мілорадової та Н. Твердохлєбової,  «формування суб’єктності є 

значущим напрямком психологічної діяльності в області супроводу особистісних 

трансформацій інтегральної ідентичності під час фахової підготовки. Саме цей етап 

професійної самореалізації є сензитивним, коли прояв і формування особистісних утворень 

(цінностей, готовності до саморозвитку, самовизначення тощо) відбувається через виконання 

окремих конкретних досягнень, що вимагає від майбутнього професіонала осмисленого 

включення в різні види професійної діяльності, планування власних дій, мобілізації 

особистісних ресурсів, оцінки та рефлексії процесу і результату» [2, с.273]. 

Окремо варто звернути увагу на  межі відповідальності практичного психолога. 

По-перше, психолог несе персональну професійну відповідальність за правильність 

психологічного висновку, адекватність використання діагностичних, розвиваючих, 

корекційних і психопрофілактичних методів та засобів, обґрунтованість рекомендацій [3]. 

По-друге, психолог відповідає за збереження протоколів обстежень, документації 

служби, оформлення їх у встановленому порядку. Свої обов’язки та права психолог реалізує 

в межах напрямків його професійної діяльності, а для окремих напрямків роботи –  

відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти.  

По-третє, практичний психолог відповідальний за: збереження професійної таємниці 

та  неправомірне поширення відомостей, отриманих у результаті діагностичної та 

консультативної роботи;за  недотримання педагогічної етики та етичного кодексу психолога, 

неповагу до клієнта.  

По-четверте, практичний психолог як працівник відповідає в межах трудового 

законодавства за заподіяння шкоди навчальному закладу, недотримання правил і норм 

охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу [3].  
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Таким чином, життєстійкість повинна служити для психолога орієнтиром при 

плануванні і побудові роботи з клієнтом, в тому числі при вирішенні проблемних і 

конфліктних ситуацій, що виникають в процесі сприйняття професійної діяльності 

психолога. Т. Гура з цього приводу доводить,  що «посиленню бажання людини 

спостерігати, зберігати і вибудовувати модельовану поведінку сприяє передбачення 

підкріплення чи покарання» [4, с. 47]. Таким чином, людина – в значній мірі саморегулююча 

система.  

На думку О. Романовського та  В. Бондаренко, які слушно відображають у своїх 

дослідження теорії лідерства, відмічають, що  майбутні психологи повинні володіти високим 

рівнем емоційного інтелекту, комунікабельністю, умінням вирішувати конфлікти тощо. Вони 

вважають, що «актуальність проблеми розвитку лідерських якостей пов’язана також із 

різними напрямами професійної кар’єри психолога. Майбутній фахівець може реалізувати 

себе не тільки в консультативній практиці або в роботі з дітьми, а й також у роботі на 

підприємствах, в закладах  державного управління. Саме на підприємствах, психолог 

займається удосконаленням системи мотивації, зниженням рівня плинності кадрів, 

забезпеченням  сприятливого  соціально-психологічного клімату в колективі, зниженням 

рівня конфліктності та ін. Такий спектр завдань буде вимагати від високопрофесійного 

психолога використання саме лідерських якостей» [5, с.9]. 

Протягом професійної самовизначеності практикуючі психологи самі вибирають, чим 

і як займатися – це визначається як компонент контролю, і вони відчувають, що отримують 

важливий досвід у всьому, що відбувається – а це компонент залученості. У них в процесі 

діяльності розвивається більше впевненості в тому, що все, що відбувається є корисним, так 

як вони набувають певного досвіду. Оскільки психолог несе персональну професійну 

відповідальність, йому необхідно використовувати і власний професійний досвід у поєднанні 

з юридичними знаннями. Це сприятиме формуванню відчуття безпеки, впевненості, 

задоволенням професією, самовизначеності при сприйнятті психологами своєї професійної 

діяльності. 
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СПРИЙНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА КРІЗЬ 

КОМПОНЕНТ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ 

САМОВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

У статті проаналізовано сприйняття професійних прав і обов’язків психолога та 

персональну професійну відповідальність за правильність та адекватність використання 
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діагностичних методів та засобів. Розкрито, що свідомість практикуючого психолога 

відображає індивідуальну систему цінностей його як особистості. Виявлено, що 

життєстійкість практикуючих психологів формується протягом становлення професійної 

самовизначеності, коли психологи обирають, чим і як займатися – це визначається як 

компонент контролю, і відчувають, що отримують важливий досвід у всьому, що з ними 

відбувається – компонент залученості.  

 

Ключові слова: перцепція, практичний психолог, самовизначеність, життєстійкість. 
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PERCEPTION OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE PSYCHOLOGIST 

THROUGH THE COMPONENT OF VITALITY IN THE DIMENSION OF PROFESSIONAL 

AND PERSONAL SELF-DETERMINATION 

 

The article analyzes the perception of professional rights and responsibilities of a 

psychologist and personal professional responsibility for the correctness and adequacy of the use of 

diagnostic methods and tools. It is revealed that the consciousness of a practicing psychologist 

reflects the individual value system of him as a person. It was found that the viability of practicing 

psychologists is formed during the formation of professional self-determination, when 

psychologists choose what and how to do – it’s define as a component of control, and feel that they 

gain important experience in everything that happens to them – a component of involvement. 

 

Key words: perception, practical psychologist, self-determination, vitality. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПСИХОЛОГА СКВОЗЬ 

КОМПОНЕНТ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В ИЗМЕРЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В статье проанализировано восприятие профессиональных прав и обязанностей 

психолога и персональную профессиональную ответственность за правильность и 

адекватность использования диагностических методов и способов. Раскрыто, что сознание 
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практикующего психолога отражает индивидуальную систему ценностей его как личности. 

Выявлено, что жизнестойкость практикующих психологов формируется в течение 

становления профессиональной самоопределенности, когда психологи выбирают, чем и как 

заниматься – это определяется как компонент контроля, и чувствуют, что получают важный 

опыт во всем, что с ними происходит – компонент вовлеченности. 

 

Ключевые слова: перцепция, практический психолог, самоопределение, 

жизнестойкость. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОВОЛОДІННЯ САМООСВІТНЬОЮ 

КОМПЕТЕНТНІСТЮ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ МАШИНОБУДІВНОГО 

ПРОФІЛЮ ЗА УМОВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 

У зв`язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні та вимушеним 

запровадженням адаптивного карантину суттєво змінилися підходи до професійної 

підготовки майбутніх фахівців, в тому числі фахівців машинобудівного профілю у ЗВО. 

Тому в реаліях сьогодення у всіх учасників освітньої діяльності виникла гостра необхідність 

розробки й використання нових сучасних практик та інноваційних ідей для реалізації 

повноцінного освітнього процесу. Можна навіть наголосити, що наразі зрушується з місця 

«великовагова» система освіти, яка в умовах карантинних обмежень «мобілізувала» всі  

наявні й досяжні ресурси та можливості для свого якісного функціонування. Ці критичні 

умови підштовхнули сучасну освітню діяльність до реінжинірингу, оскільки суттєво 

змінилися її світоглядні основи, організаційні, методичні й технологічні компоненти тощо. 

Потрібно також зазначити, що за цих умов з’явилась унікальна можливість зробити 

освітні програми для машинобудівних спеціальностей більш універсальними та гнучкими, 

більш адаптованими й орієнтованими на здобувача вищої освіти. Карантинні обмеження 

значно підвищили комунікаційний рівень взаємодії між учасниками освітнього процесу, 

змінили підходи до їх мотивації, але найголовніше – наразі здійснюється безперервний 

процес розвитку необхідних компетентностей майбутніх фахівців-машинобудівників, а 

організація їх самостійної діяльності (яка є однією зі складових самоосвітньої 

компетентності) під час вимушеного дистанційного навчання стала для студентів ще більш 

нагальним та актуальним питанням побудови особистісної  траєкторії навчання.  

Потрібно зазначити, що в умовах карантину дистанційне навчання – це єдина 

можливість реалізувати освітній процес на практиці, що базується на специфічних освітніх 


