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У запропонованій статті в акмеологічній концепції професійного становлення психотерапевтів як 
ключова використовується ідея есенціальної, сутнісної зрілості. Як принципово значущі орієнти-
ри в організації та оптимізації у даній концепції використовуються етапи формування акме: осо-
бистісний ріст і розвиток; професійний ріст і розвиток. 
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У даний час об'єктивно назріла необхідність 

системного аналізу наукових поглядів на про-
блему професійного становлення психотерапе-
втів, що найефективніше вирішується в кон-
тексті міждисциплінарного акмеологічного пі-
дходу (К.А.Абульханова-Славська, Б.Г.Ана-
ньєв, О.С. Анісімов, А.А. Бодальов, А.А.Деркач, 
В.Г.Зазикін, Е.А.Климов, Н.В.Кузьміна, Л.Г.Лап-
тєв, А.К.Маркова, Г.С. Михайловський тощо), 
що виконує в науці інтеграційну функцію і до-
зволяє проаналізувати дану проблему з точок 
зору психології професіоналізму, психотерапії, 
герменевтики, філософії екзистенціалізму [1; 4; 
5]. 

Феномен "акме психотерапевта" не може 
залишатися поза сферою уваги психології і, ві-
дповідно, акмеології, яка як пріоритет постулює 
вивчення закономірностей  розвитку людини на 
ступені особистісної і професійної зрілості. На 
думку А.К.Маркової, особистісний простір шир-
ший за професійний і істотно впливає на нього. 
Отже, принципово і концептуально важливою 
виявляється гармонійна інтеграція завдань 
особистісного розвитку із завданнями розвитку 
власне професійного [11]. Особливості взаємо-
зв'язку та взаємовпливу характеристик структу-
ри особистості та професійної діяльності визна-
чають проблему психологічного вивчення про-
цесу формування професіонала, що знайшло 
яскраве відображення в наукових дослідженнях 
А.С.Гусєвої, А.А.Деркача, В.Г.Зазикіна, 
Є.А.Климова, А.К.Маркової, А.С.Огнєва, Л.Е.Ор-
бан і багатьох інших. 

Тим часом спроби ґрунтовного вивчення й 
опису акмеологічних основ професійного ста-
новлення психотерапевтів раніше не робилися. 
Тому, як і раніше, залишається неясною ідейна 
підстава дослідження, формування і розвитку 
акме психотерапевта. Сучасна психологія і ак-
меологія не запропонували ефективних техно-
логій, моделі й алгоритму продуктивного розви-
тку психотерапевтів. Акмеологічні інваріанти 
професіоналізму психотерапевта не виділяли-
ся. Не запропонований метод психотерапевти-

чної взаємодії, який інтегрував би кращі до-
сягнення психотерапевтичної думки при 
збереженні пріоритету вербальної природи 
психотерапевтичного процесу. Відсутній чіт-
кий опис акмеологічного супроводу  профе-
сійної підготовки  психотерапевтів.  

Тому метою даної статті є опис концеп-
туальних принципів професійного станов-
лення психотерапевтів. 

Акмеологічна концепція професійного 
становлення психотерапевта є теоретичним 
описом системи поглядів на досягнення ним 
вершин і сутності професіоналізму. У про-
понованій нами акмеологічній концепції 
професійного становлення психотерапевтів 
як ключова використовується ідея есенці-
альної, сутнісної зрілості психотерапевта 
[4]. Психотерапія постає як світогляд, що 
визначає спосіб життя. Буття стає психоте-
рапевтичним буттям, а психотерапевт – су-
б'єктом існування в межах, просторі і вимі-
рюванні останнього. З'являється реальна 
можливість глибинної інтерпретації всесвіту, 
зрілої особистісної професійної конфронта-
ції з фундаментальними кінцевими даннос-
тями існування: «смерть», «свобода», «ізо-
ляція», «сенс» [16; 17]. Екзистенціальні кри-
зові ситуації сприяють тому, що форми сим-
волізування й інтерпретації світу якісно змі-
нюються. У даному випадку йдеться не сті-
льки про надситуативну активність,  скільки 
про мужність пройти крізь, через ситуацію, 
про занурення в її сутність і глибину: якісний 
показник особистісного росту, шкала гли-
бин, «мужність бути», власне «зрілість». 
«Особистісний і професійний розвиток – ду-
же гарний засіб від розчарування і емоцій-
ного виснаження» [10, 118].   

Мотиваційну основу пропонованої кон-
цепції професійного становлення психоте-
рапевтів складає розуміння істини, глибини і 
«таємниці» професії і буття; глибока свідо-
мість і глибинна інтерпретація законів функ-
ціонування психотерапевтичного буття; до-
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сягнення розквіту психотерапевтичної профе-
сійної майстерності. Як основний принцип мо-
тивування в акмеологічно орієнтованій психо-
терапевтичній практиці, що організується  від-
повідно до даної концепції, використовується 
створення умов для реалізації прагнення осяг-
нути власну суть і розкрити власну особистість, 
що дозволить оптимізувати суперечливі відно-
сини з об'єктивною психотравмуючою реальніс-
тю і трансформувати їх у відповідальні, зрілі та 
конструктивні. За умови реалізації даного прин-
ципу психотерапевт зможе гармонійно поєдну-
вати особистісні та професійні фрагменти кар-
тини власного буття в світі, що є невід'ємною 
умовою розквіту його акме. 

Як основний діагностичний принцип у даній 
концепції використовується дослідження особ-
ливостей суб'єктивного моделювання об'єктив-
ної реальності в свідомості психотерапевтів [4]. 
Успішне в акмеологічному плані становлення 
психотерапевта безпосередньо пов'язано з 
емоційною насиченістю життя і адекватним оп-
тимізмом (психічний рівень), з диференційова-
ністю переживання особистісної і соціальної  
самоти (особистісно-соціальний рівень), із зрі-
лим професійним лексиконом як інструментом 
інтерпретації психотерапевтичного дискурсу ( 
герменевтичний рівень), з гнучкістю меж про-
фесійної моделі світу і професійної «міфології» 
(символічний рівень), з повною свідомістю пси-
хотерапевтичного буття (екзистенціальний, 
власне акмеологічний рівень). 

Основним методичним принципом пропо-
нованої акмеологічної концепції формування 
особистісно-професійної зрілості психотерапев-
та є інтеграційний підхід до вивчення і побудо-
ви психотерапевтичної діяльності. Знання гер-
меневтики, транспоноване на психологічний 
грунт, виступає як коректний інструмент психо-
терапевтичної і акмеологічної дії. Екстеріоризу-
вати феномени суб'єктивного простору можна 
тільки за допомогою мови як природної знакової 
системи. Розкодування «соціолекту» як типу 
письма відбувається в ході психологічної корек-
ції моделі світу клієнта: збагачення зашореної 
або структуризація безмежної моделі.  Йдеться 
про необхідність цілеспрямованого психотера-
певтичного розширення і звуження недоскона-
лих картин буття клієнтів. Акмеологічний аспект 
даної проблеми полягає в тому, що її вивчення 
безпосередньо пов'язане з оптимізацією шляхів 
ефективного становлення психотерапевта як 
зрілого суб'єкта професійної діяльності.   

Психотерапевтична практика, вербальна 
основа якої очевидна, завжди є герменевтично 
забарвленою. Тому основний методичний кон-
цептуальний принцип знаходить віддзеркален-
ня в психотерапевтичному методі (герменевти-
чно орієнтована психотерапевтична парадигма) 
аналізу психотерапевтичного дискурсу:  

1) герменевтичний код – проблема, що 
ставиться клієнтом (загадка, яку на-
лежить розгадати);  

2) семний код – конотативні значення, 
що приховані у вербальних репре-
зентаціях досвіду і відчуттів клієнта;  

3) символічний код – нерозв'язна для 
клієнта суперечність (антитеза) між 
внутрішніми резервами, обмежени-
ми можливостями недосконалої мо-
делі світу і зовнішніми обставинами, 
які перешкоджають реалізації осо-
бистісного потенціалу;  

4) акціональний код – послідовність 
подій, ретроспективна і проспектив-
на рефлексія; 

5) культурний код – віддзеркалення ін-
теграційного, міждисциплінарного 
характеру розвитку сучасної психо-
терапевтичної думки; «здобування» 
з різних галузей наукового знання і 
людської мудрості.  

Дана схема може бути використана як в 
індивідуальній, так і груповій терапевтичній 
практиці [2; 5]. 

Як принципово значущі орієнтири виді-
ляються  етапи формуванні акме психоте-
рапевтів: особистісне зростання і розвиток 
(формування екзистенціального, духовного 
акме); професійне зростання і розвиток 
(формування вербального, інтерпретацій-
ного акме). Отже, формування екзистенці-
ального, духовного акме. Ефективний пси-
хотерапевт повинен відбутися як зріла осо-
бистість. Є актуальною чітка диференціація 
іпостасей особистісного зростання людини. 
Традиційним вважається розгляд процесу 
особистісного сходження; вищого рівня осо-
бистісних досягнень; піку, розквіту, вершини 
розвитку здібностей і талантів. Це  кількісна 
характеристика («скільки?»), формальний 
показник, формально-динамічний аспект  
зрілості: “вершина”, “висота”, “сходження”, 
“досягнення”, “кар'єра”, “соціальне схвален-
ня”, “свідомість”, “застій”, “відступ”, “види-
мість руху”, “кількість” (зовнішня актив-
ність, «ЗРОСТАННЯ»). 

Разом із тим не можна не зупинитися на 
розгляді іншої іпостасі особистісного зрос-
тання. Це  якісна характеристика («яким 
чином?», “якою ціною?”, “з якими особисті-
сними втратами і новоутвореннями?”), 
змістовний показник, змістовний аспект  
зрілості: “якість”, “глибина”, “екзистенція”, 
“духовність”, “душевність”, “моральність”, 
“людяність”, “сумлінність”, “гуманність”, “ін-
туїція”, “несвідоме”, “інтерпретація”, “суть”, 
“значення”, “сенс”, “зміст”, “самоефектив-
ність”, “самодостатність” (внутрішня, світо-
глядна активність, «ЗРІЛІСТЬ», «АКМЕ»). 
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Справжня зрілість не буває демонстративною і 
’’кричущою’’. Це глибинний рівень особистісно-
го розвитку, сформованість духовного внутрі-
шнього стрижня і підстави, зрілість суб'єктивно-
го ціннісного фундаменту. Навіть якщо непе-
редбачені обставини зруйнують нашу кар'єру 
(відсічуть “верхівки”), наша психіка залишиться 
зрілою, оскільки справжня цінність і джерело 
досягнень знаходиться в нас самих (глибина і 
розгалуженість “кореневої системи”). Ґрунт ні-
коли не піде з-під ніг, якщо в ньому знаходиться 
сильне коріння [4]. 

Формування вербального, інтерпретацій-
ного акме. Професійна психотерапія є служін-
ням конкретної особистості. Показником профе-
сійної зрілості психотерапевта як розвиненої 
мовної особистості є її інтерпретаційне, вер-
бальне акме. Вербально зрілий психотера-
певт включений в психотерапевтичну лінгво-
культуру. Інтерпретація – це одне з найважчих 
завдань. Тут необхідно володіти рефлексією, 
мати багаті фонові знання, грамотно орієнтува-
тися у формальних засобах змістовного виразу 
тексту. Психотерапевт – інтерпретатор прохо-
дить копіткий шлях від розуміння окремих час-
тин до цілісності герменевтично забарвленого 
змістовного простору і навпаки. У результаті ві-
дбувається інтенсивне розширення меж наявної 
інформації, «прорив за знаки», дешифровка. 

Зовнішні (об'єктивні) детермінанти про-
фесійного становлення психотерапевтів 
включають: конкретний історичний час; суспіль-
но-політичну і соціально-економічну ситуацію; 
затребуваність професії психотерапевта; вимо-
ги, що висуваються суспільством до професій-
ної психотерапії; вплив мікросоціального стату-
су; гендерні і вікові відмінності та ін. Внутрішні 
(суб'єктивні) детермінанти: високий ступінь 
гуманізму; моральний імператив; сформований 
екзистенціально-гуманістичний професійний 
світогляд; психотерапевтичне мислення;  бага-
тий внутрішній світ (суб'єктивна картина буття); 
екзистенціальна зрілість; зріле функціонування 
екзистенціальної тріади “свобода–вибір–відпо-
відальність”; тенденція до глибинної особистіс-
ної зміни, росту і розвитку; гнучкість і зрілість 
меж професійної моделі світу; прагнення в пов-
ному обсязі реалізувати творчий і акмеологіч-
ний потенціал; соціальні внески в долі клієнтів; 
виражена тенденція до самодостатності; здат-
ність виходити за межі ситуації, що склалася; 
сформованість механізмів саморегуляції психі-
чної стійкості психотерапевта як зрілого суб'єк-
та існування тощо. 

Основним методичним принципом  є  інте-
граційний підхід до вивчення і побудови психо-
терапевтичної діяльності. Знання герменевтики, 
транспоноване на психологічний ґрунт, висту-
пає як коректний інструмент психотерапевтич-
ного і акмеологічного впливу. Екстеріоризувати 

феномени суб'єктивного простору можна 
тільки за допомогою мови як природної зна-
кової системи. Розкодування «соціолекту» 
як типу письма відбувається в ході психоло-
гічної корекції моделі світу клієнта: «збага-
чення» зашореної і «структурування» без-
межної моделі.   

Як основний комунікативний принцип 
виступає формування ефективного психо-
терапевта як розвиненої мовної особисто-
сті, що характеризується набором функціо-
нально-дієвих аспектів прояву:  

1) володіння мовними навичками, що 
виконують емоційно-експресивну 
функцію (емоційний рівень);  

2) робота з індивідуальною вірту-
альною реальністю (моделлю світу) 
в свідомості клієнта в межах його 
ідіолекту (когнітивний рівень);  

3) зміна і перетворення його свідомості 
за допомогою соціолекту, що адек-
ватно сприймається обома учасни-
ками психотерапевтичного діалогу 
(прагматичний рівень). 

Як основні дидактичні принципи висту-
пають основні положення  метапедагогіки, 
необхідної для духовного наставництва:  

1) готовність до актуалізації особис-
тості; прагнення стати кращим про-
фесіоналом, бажання якнайкраще 
розкрити власний потенціал; 

2) кожний із виборів, що встали перед 
людиною несе у собі потенціал для 
особистісного зростання;  

3) зріле сприйняття буттєвих цін-
ностей: істини, добра, краси, ціліс-
ності, унікальності, завершеності, 
справедливості, порядку,  самодос-
татності;  

4) подолання «розривів» у внутріш-
ньому світі особистості [12]. 

У пропонованій концепції професійного 
становлення психотерапевтів як основні ди-
дактичні принципи також використовуються  
сформульовані нами положення особистіс-
но зорієнтованої дидактики: 

 пріоритет якісного показника особисті-
сно-професійного росту і розвитку 
психотерапевтів, домінуюче значення 
змістовного підходу до вивчення їх-
нього професійного становлення; 

 розвиток особистості психотерапевта 
як відповідального суб'єкта існування 
за допомогою формування екзистен-
ціальної зрілості і розкриття глибинно-
го акмеологічного потенціалу; 

 конструювання, реалізація і оптиміза-
ція шляхів професійного становлення 
психотерапевтів за допомогою цілесп-
рямованого формування їхнього вер-
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бального (інтерпретаційного) акме, що 
дозволяє осягнути глибину суб'єктивного і 
психотерапевтичного буття. 

Отже, необхідно виходити з основної ідеї 
про пріоритет екзистенціальної, ессенціальної, 
сутнісної зрілості сучасного психотерапевта, що 
в значній мірі детермінує формування його ду-
ховного і професійного акме. Мотиваційну ос-
нову акмеологічної концепції професійного ста-
новлення психотерапевта складає розуміння іс-
тини, глибини, суті і «таємниці» професії і буття; 
глибока свідомість і глибинна інтерпретація за-
конів функціонування психотерапевтичного бут-
тя; досягнення розквіту професійної майстерно-
сті. Як основний діагностичний принцип висту-
пає дослідження особливостей суб'єктивного 
моделювання об'єктивної реальності в свідомо-
сті психотерапевтів, а також закономірностей 
формування їх професійної моделі світу. Осно-
вним методичним принципом є комплексний 
підхід до вивчення і побудови психотерапевти-
чної діяльності: асиміляція  герменевтичного 
знання в полі функціонування психологічного 
простору. Як принципово значущі орієнтири 
при організації і оптимізації пов'язаних із стано-
вленням психотерапевтів процесів у даній 

цепції використовуються етапи формування 
акме: особистісний ріст і розвиток; профе-
сійний ріст і розвиток. Особистісна зрілість 
сучасного психотерапевта є детермінантою 
його професійної компетентності й ефекти-
вності. Як основний комунікативний прин-
цип виступає формування ефективного пси-
хотерапевта як розвиненої (зрілої) мовної 
особистості. Як основні дидактичні принци-
пи використовуються сформульовані поло-
ження особистісно зорієнтованої метапеда-
гогіки та метадидактики (особистісний, гер-
меневтичний, екзистенціальний та акмеоло-
гічний аспекти самореалізації психотерапе-
вта). Психологічними ознаками повноцінно-
го професійного становлення психотера-
певта є: особистісне ставлення до вирішу-
ваних професійних завдань; психотерапія як 
зрілий світогляд; психотерапевтичні прин-
ципи "лікування душі" і "лікування душею" як 
невід'ємна частина життєдіяльності.  

У подальшому перспективою наукового 
пошуку планується розробка наукової акме-
ологічно зорієнтованої програми професій-
ної  підготовки  психотерапевтів.  
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