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Л. Інжиєвська 

ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Важливим аспектом на тернах нашого сьогодення сучасне суспільство 

вимагає фахівців, які можуть працювати в умовах ринкових відносин, які 

мають відповідні професійно важливі якості й психологічно готові до 

складних соціально-економічних перетворень. Становлення й підвищення 

ефективності професійної діяльності фахівців важливе для будь-якого часу й 

будь-якої соціально-економічної формації, однак у кризовий період його 

значущість зростає. 

Зміни в українській державі викликали відповідні зміни і в 

законодавстві про освіту. 1 липня 2014 р. прийнято новий Закон України 

«Про вищу освіту», відповідно до якого друга вища освіта відміняється як 

освітня послуга, однак залишається післядипломна освіта, яка розуміється як 

«спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь 

та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого 

раніше освітнього рівня та практичного досвіду» (ст. 60) [1]. 

Надання освітніх послуг за новим законодавством (як і за попереднім) 

здійснюється з урахуванням покликань, інтересів і здібностей осіб. Таким 

чином, уможливлюється особистісно-професійний розвиток фахівця в цілому 

і психолога, зокрема.  

Специфічними особливостями післядипломної освіти дорослої людини 

є: а) особливості контингенту осіб, які навчаються (дорослі люди, фахівці, які 

спираються на власний досвід, мають професійні знання; усталені соціальні 

ролі, відрізняються інерційністю системи смислів, цінностей, оцінних 

критеріїв та ін.); б) специфіка надання післядипломної освіти (асиміляція 

нових знань у структуру особистісних смислів, досвід керівників, зміна 

професійних установок); в) специфіка діяльності викладачів у системі 

післядипломної освіти (підвищені вимоги до рівня професіоналізму й 
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ерудованості викладачів, установка на власний професійний і особистісний 

розвиток, володіння методами активного соціально-психологічного 

навчання).  

Це вимагає такої організації освітнього процесу, за якого відбувається 

підвищення його розвивального потенціалу на основі актуалізації здатності 

до особистісного та професійного саморозвитку фахівців, зокрема, в умовах 

дистанційного навчання. 

Зміст життєдіяльності, спосіб та умови життя досить жорстко 

детермінують вибір життєвого шляху, форму і динаміку професіоналізації. 

Така детермінація може мати як внутрішню, так і зовнішню природу.   

Із внутрішнього боку детермінація пов’язана з активністю самої 

особистості відповідно до умов професіоналізації. Із зовнішнього боку 

детермінація здійснюється за механізмом стимулювання чи виховання. 

Життєдіяльність впливає певним чином і на динаміку професіоналізації. 

Зміна соціального статусу, створення сім’ї, народження дитини, смерть 

близьких людей як події перебудовують мотиваційну сферу людини, 

змінюють шкалу її цінностей, а, відповідно, і ставлення до професійної 

діяльності. 

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо той варіант життєвого 

результату, коли людина через свою незадоволеність у професійній сфері 

починає новий пошук себе. Так виникає проблема професійної переорієнтації 

і перепідготовки. 

Зміна професії може бути пов’язана із внутрішньоособистісним 

конфліктом, зміною цілісного образу «Я-концепції» або окремих його 

компонентів, зовнішнім проявом особистісних зрушень, що відбуваються на 

рубежі десятиліть і наближають суб’єкта до стану особистісної зрілості. 

Сформованість мотиваційно-потребнісної сфери, впорядкованість ієрархії 

цінностей, включеність механізмів емоційно-вольової регуляції в систему 

діяльності та поведінки, характерне для зрілої особистості, сприяють 

формуванню особистісного змісту пережитої суб’єктом ситуації 
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переорієнтації, допомагаючи модифікувати умови її розвитку. Водночас 

процес професійної переорієнтації характеризується наявністю внутрішніх 

суперечностей і труднощів, які, з одного боку, є специфічними залежно від 

віку досліджуваних, а з іншого — загальними для учасників усіх ситуацій 

переорієнтації [14].  

Отже, постає необхідність задіяння особистісних ресурсів для 

психологічного подолання. 

За С. Хан, подолання — це здатність долати життєві труднощі через 

владу і контроль. Це зусилля, за допомогою яких люди мобілізують 

всередині і зовні себе ресурси і сили, які дадуть їм відчути, що вони здатні 

вирішити свої проблеми [16].  

Р. Лазарус розглядав подолання як спробу поборотись із внутрішніми 

вимогами, вимогами середовища і суперечностями між цими двома видами 

вимог [17].  

Донхем визначав чотири основні види ресурсів подолання: особистісні 

— це все те позитивне, що людина робить і говорить собі з метою знизити 

напругу; міжособистісні — підтримка друзів і рідних, радість життя у 

суспільстві, обговорення проблем з іншими людьми; організаційні — це 

навчання, інструктування, професійна психологічна допомога; соціальні — 

позаробоча активність, організація дозвілля тощо. 

Зауважимо, що навчання є одним із способів подолання критичної 

життєвої ситуації, одним з варіантів якої є, зокрема, професійна 

переорієнтація.  

У внутрішньопсихологічній сфері професійна переорієнтація пов’язана 

із проблемою особистісної та професійної самоідентифікації. У цьому 

випадку вихід із професії може розглядатися як спосіб подолання кризи, а 

вибір і оволодіння новою професійною діяльністю – як установлення 

відповідності змістів компонентів психологічної структури діяльності та їх 

гармонійний розвиток [7].  

Якщо особистісна самоідентифікація, то це уявне приєднання себе до 
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певного соціального типу людей, ототожнення себе з ним [11].  

Особистісно-професійна самоідентифікація розуміється нами як 

ототожнення себе з певною професійною групою. Будучи продуктом 

самопізнання і самооцінки своїх особистих і професійних якостей, 

особистісно-професійна самоідентифікація визначає емоційний тонус 

індивіда (почуття впевненості або самоприниження), орієнтує на 

самовиховання, створює духовні передумови для соціальної 

самоідентифікації особистості, тобто розуміння своєї інтеграції у соціальні 

групи людей, що володіють такими ж моральними і діловими якостями.  

Якщо самоідентифікація порушена, можуть виникнути так звані 

перехідні стани (за П. Лушиним) [9]. Ці стани характеризуються малою 

передбаченістю і високим ступенем невизначеності. Останній чинник є 

результатом процесу зживання або навіть краху стереотипів минулого, краху 

звичного способу життя і, як наслідок, вироблення нового. Таким чином, 

важливою ознакою перехідного стану є певна дезорганізація звичайного 

життя. 

У крайніх перехідних станах люди демонструють прояви, характерні 

для посттравматичних станів: безсоння, кошмари, неможливість 

зосередитися на головному, порушення звичайних соціальних зв’язків, 

депресивність, проблеми особистісного, професійного і сімейного життя. 

Перехідні стани мотивуються найближчою перспективою або 

необхідністю жити за принципом «тут і тепер». Звідси ще однією 

особливістю перехідного стану є не стільки досягнення мети, скільки сам 

факт руху або періодична зміна контексту розвитку. Конкретний результат 

подібного руху стає очевидним тільки після закінчення перехідного періоду. 

Незважаючи на хаотичність і навіть деяку «патологічність», перехідні 

стани мають конструктивний характер, оскільки дають можливість людині 

поглянути на себе і своє життя збоку, а, отже, є ознакою майбутніх змін. 

Зокрема, у ситуаціях системних змін формуються такі особистісні 

особливості, як толерантність, уміння слухати іншого, здатність цінувати 
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буденне існування (функціонування «тут і тепер»), емоційний інтелект, 

інтуїція тощо. 

Таким чином, свідома зміна професії не може розцінюватися лише як 

деструктивна форма запобігання суперечностями професійного життя. 

Результати психологічних і соціологічних досліджень свідчать, що 

свідомий вихід із професії може здійснюватися на будь-якому етапі 

професіоналізації особистості [14].  

Це не уможливлює розгляд зміни професії як специфічної форми 

подолання кризи, характерної тільки для деяких стадій професійного 

розвитку. 

Досліджуючи зміну професії як феномен професійного розвитку, 

М. Кліщевська аналізує ситуацію «свідомої зміни професії» і визначає її як 

форму подолання кризи трудового життя, причиною виникнення якої є 

невідповідність наявного та необхідного змісту основних компонентів 

психологічної структури діяльності. За результатами цього дослідження 

активність особистості щодо осмислення джерел кризи, вибір і оволодіння 

новою професією, які характеризуються формуванням ознак розвитку, 

визначають свідому зміну професії як феномен професійного становлення 

[7]. 

М. Ратнікова, досліджуючи процес ухвалення рішення про професійну 

переорієнтацію в зрілому віці, проаналізувала характер його протікання 

залежно від типу проблемної ситуації. 

У дослідженні показано, що особливості поведінки суб’єктів у процесі 

переорієнтації проявляються в спрямованості активності, відповідальності за 

свій вибір, прагненні реалізувати рішення про зміну професії та досягти 

поставлених цілей, що характеризується певним рівнем їхнього 

суб’єктивного контролю. Успішність адаптації суб’єкта до нової діяльності 

обумовлюється тривожністю та спрямованістю особистості, властивостями 

темпераменту (інтроверсією — екстраверсією, емоційною стабільністю) і 

відображається в ефективності психологічної, соціальної та професійної 
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адаптації. На думку автора, професіоналізація суб’єкта, його успішність у 

новій професії може бути високою та незалежною від ставлення особистості 

до вибраної діяльності, але обумовленою мотивами зміни професії. Вибір у 

зрілому віці, на думку автора, характеризується значним впливом зовнішніх 

об’єктивних факторів, що сприяють або перешкоджають формуванню 

стійких позитивних відносин «суб’єкт – нова професія» і на етапі навчання, і 

в період професійної адаптації. При перекваліфікації може відбуватися зміна 

системоутворювальних якостей і властивостей суб’єкта. Тому дослідження 

психологічної структури діяльності різних професій і можливості їхнього 

освоєння з погляду мінімальної переструктуризації професійно важливих 

якостей суб’єкта дають змогу, на думку автора, оптимізувати вибір у зрілому 

віці [14].  

Результати дослідження М. Ратнікової показали, що проблема 

професійної переорієнтації виникає як у чоловіків, так і в жінок: їх 

включеність у цей процес є рівнозначним у кількісному вираженні по вибірці 

в цілому. Автор вважає, що принципово різний характер причин, які 

обумовили перехід до нової діяльності, властивий кожній зі сторін, оскільки 

розподіл за ситуаціями переорієнтації має відмінні риси, а саме 

превалювання жінок у ситуації «вимушеної переорієнтації» і «додаткової 

переорієнтації».  

Ці дані допомагають припустити, що жінки менш схильні до ризику в 

професійній сфері, що тягне за собою стреси та емоційні переживання 

можливих невдач, якщо перехід до нової діяльності недостатньо 

підготовлений; чоловіки прагнуть до самореалізації, освоюючи нову 

професію, але вибирають для цього більш комфортні умови реалізації 

прийнятого ними рішення [14]. 

У процесі професійної переорієнтації осіб зрілого віку свідомо 

визначаються особистісні пріоритети в сенсі вибору професійних орієнтирів і 

реалізуються у спільній діяльності через засвоєння спеціальних знань, 

формування вмінь і навичок, релевантних обраній професійній спеціалізації. 
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Тому професійна переорієнтація кваліфікується нами як самостійний етап 

життєвого і професійного самовизначення, необхідний для продуктивного 

(неконфліктного) подолання негативних ефектів (соціально-психологічних і 

психологічних) професійного виключення, свідомого прийняття обраної 

професії і віднайдення особистісно значущих смислів діяльності, подальшого 

особистісного і професійного розвитку осіб зрілого віку [3]. 

Виокремлення поняття «професійне самовизначення» як ключової 

категорії нашого аналізу має вагомі підстави. Це зумовлено змістовими його 

характеристиками, які мають у вітчизняній психології певну усталеність. 

Отже, звернемося до аналізу психологічного змісту феномену професійного 

самовизначення в психологічній традиції у контексті нашої проблеми. 

Розкриття сутності професійного самовизначення досі лишається 

невирішеною проблемою, котра посідає важливе місце в науковому пошуку. 

Особливої актуальності набуває вона у площині психологічного аналізу. У 

вітчизняній психології є чимало напрацювань з теорії професійного 

самовизначення, які й встановлюють сучасні підходи до проблеми. Тут 

доречно згадати дослідження Є. Клімова і Є. Головахи.  

Так, Є. Клімов визначає професійне самовизначення з позицій 

діяльнісного підходу, розглядаючи його як діяльність людини, яка набуває 

того чи іншого змісту залежно від етапу її розвитку як суб’єкта праці [6, 

с. 27]. 

Є. Головаха розглядає професійне самовизначення у зв’язку з 

життєвими перспективами особистості, які досліджуються в контексті 

життєвої мети і життєвих планів [2, с. 12]. 

Отже, особливістю досліджень цих учених є акцентування на 

особистісних аспектах професійного самовизначення, що знову підводить 

нас до єдності феномену особистісно-професійного розвитку. 

У нашому дослідженні ми орієнтуємося на дефініцію професійного 

самовизначення Н. Пряжникова: «Сутністю професійного самовизначення є 

самостійне й усвідомлене віднайдення смислів роботи, що виконується, і 
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всієї життєдіяльності в конкретній культурно-історичній (соціально-

економічній) ситуації» [12, с. 89]. 

Головна мета професійного самовизначення – поступове формування 

внутрішньої готовності до усвідомленої і самостійної побудови, корекції і 

реалізації перспектив власного розвитку (професійного), готовності 

самостійно знаходити особистісно значущі смисли в конкретній професійній 

діяльності. 

Це визначення відображає зміст і динаміку особистісних станів і 

психологічних процесів, характерних для професійної переорієнтації 

безробітного: пошук нового смислу професійної діяльності в ситуації 

вимушеної або добровільної зміни професії, активізацію самоаналізу і 

самосвідомості особистості, пошук інформації і прогнозування подальшого 

професійного розвитку, пошук шляхів власної професійної реалізації, 

готовність до переорієнтації і перенавчання.  

На думку Є. Климова, професійне самовизначення, яке розуміється як 

один із важливих проявів суб’єкта діяльності, може розглядатися на двох 

взаємопов’язаних рівнях: гностичному (у формі трансформації 

самосвідомості) і практичному (у формі реальної зміни соціального статусу, 

місця людини в системі міжлюдських стосунків) [6, с. 62–63]. 

Тому в нашому розумінні професійне самовизначення включає в себе 

не просто научіння професії, а й активізацію особистості, розвиток 

самостійності і відповідальності у схваленні рішення про вибір сфери 

професійної діяльності. Людина обирає не лише певну професію, а й те, що 

вона дає їй для найповнішого відчуття свого життя. 

Як частину професійного самовизначення особистості можна 

розглядати професійну переорієнтацію. Якщо розуміти самовизначення як 

вибір і реалізацію способу взаємодії з навколишнім світом і знаходження 

смислу діяльності, то тоді самовизначення передбачає розвиток самої 

готовності людини самовизначатися. У цьому контексті Н. Пряжников 

пропонує виокремлювати духовні потреби особистості в професійній 
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діяльності: 1) усвідомлення ціннісно-моральної основи самовизначення; 

2) усвідомлення цінності професійної освіти; 3) усвідомлення смислу свого 

життя і відповідної професійної діяльності [13]. 

Виокремлення цих компонентів професійного самовизначення дає 

можливість розглядати професійну переорієнтацію не лише як вибір 

суб’єктом тієї чи іншої професії, а й як вибір стратегії і траєкторії 

професійного розвитку, тобто особистісно-індивідуальних смислів і 

перспектив власного розвитку.  

Отже, професійна переорієнтація з формального боку — це тривалий і 

складний процес переходу особистості від однієї професії до іншої. У 

змістовому сенсі – це свідоме визначення особистістю професійних 

орієнтирів і реалізація їх у діяльності через засвоєння спеціальних знань, 

формування вмінь і навичок, релевантних обраній професійній спеціалізації, 

свідоме прийняття обраної професії і віднайдення особистісно значущих 

смислів діяльності, подальшого особистісного і професійного розвитку [3]. 

Професійна переорієнтація у формальному плані може бути 

реалізована через систему післядипломної освіти, яка сьогодні активно 

підтримується і розвивається в Україні на державному рівні. 

Так проблема особистісно-професійного розвитку людини постає в 

новому аспекті – соціальному і зовнішньо детермінованому. Однак проблеми 

післядипломного періоду свідчать про те, що на шляху модернізації освіти 

нині мало уваги приділяється вивченню соціально-психологічних 

закономірностей, які виникають в суб’єктній сфері. 

Збалансованість внутрішньої і зовнішньої мотивації проявляється по-

різному у студентів різної форми навчання. Дослідження показують, що 

здобувачі вищої освіти мають відмінності за соціально-психологічними 

характеристиками згідно з їхньою належністю до категорії здобувачів першої 

чи післядипломної освіти [10]. 

Так, здобувачі післядипломної освіти переважно є більш 

умотивованими до здобуття освіти і, відповідно, більш свідомо ставляться до 
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навчання. Вибір професії у старших абітурієнтів є обумовленим або 

внутрішніми спонуками, як, наприклад, самопізнання, самореалізація, або 

значущими зовнішніми – можливість кар’єрного зростання, отримання 

цікавої і добре оплачуваної роботи тощо. Абітурієнти ж, які здобувають 

першу освіту, зазвичай роблять свій професійний вибір під впливом 

значущих інших (батьків, друзів, учителів), за своїми матеріальними 

можливостями, відповідно до зовнішніх чинників (престижність і 

оплачуваність професії) тощо. При цьому, як зазначає В. Шадриков, мета 

професійного вибору є нечіткою.  

Дорослі вже акумулювали певну суму знань і певний досвід і мають 

пов’язувати навчання зі своїми попередніми знаннями і досвідом, для чого 

потрібно звертатися до них за інформацією про їхній досвід і знання щодо 

теми. 

Дорослі орієнтовані на сучасні умови. Їм необхідно бачити підставу 

для того, щоб чомусь навчатись. Навчання має бути придатним у їхній роботі 

і виконанні інших обов’язків. Тому доцільно визначити ці моменти ще до 

початку занять. 

Дорослі є прагматиками і концентрують свою увагу на тих аспектах 

занять, які є найкориснішими для них у їхній роботі. Викладачі мусять 

обґрунтувати учасникам корисність занять для їхньої професійної діяльності. 

Важливо виявляти повагу до студентів-дорослих: усвідомлювати 

цінність їхнього досвіду і сприймати їх як рівних щодо знань та досвіду, 

надавати їм можливість вільно висловлювати свою думку. 

Серед мотивувальних чинників учнів-дорослих відзначаються: 

особистісно-професійний розвиток; бажання розширити стосунки; 

професійні потреби та вимоги; бажання внести зміни у своє життя; 

пізнавальний інтерес. Найкращими мотивувальними факторами для учнів-

дорослих є їхній інтерес та прагматична вигода від навчання [8]. 

Більш свідома мотивація осіб, що отримують післядипломну освіту, 

зокрема за спеціальністю «Психологія», сприяє зростанню професійної 
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майстерності та оперативній адаптації до нововведень у всіх сферах 

суспільного життя. 

Післядипломна освіта в процесі професійної переорієнтації – це 

спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи через 

поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та 

навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду [148]. 

Так, П. Лушин вважає, що процес підготовки фахівців-психологів, 

підвищення кваліфікації слухачів системи післядипломної освіти все більше 

трансформується в психологічну площину особистісно орієнтованого чи 

фасилітативного супроводу як недирективного управління розвитком 

майбутнього психолога [15].  

Однак професійна переорієнтація здійснюється переважно за 

технологічним сценарієм, не вирішуючи індивідуально-психологічних 

проблем особи, що здобуває післядипломну освіту. Тому вихід ми вбачаємо в 

залученні до процесу переорієнтації осіб зрілого віку валідних психологічних 

технологій, які б стимулювали і створювали сприятливий рефлексивний 

простір з можливістю самостійного та усвідомленого віднаходження смислів 

діяльності, активізації самоаналізу та професійної самосвідомості, 

ефективнішого пошуку інформації і прогнозування подальшого 

професійного розвитку, пошуку шляхів власної професійної реалізації, 

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, ефективної 

самопрезентації тощо.  

Доцільним, на нашу думку, є використання засобів арт-терапії, які 

дають можливість цілісно здійснити як самопізнання, так і розвиток 

особистості майбутнього фахівця. Крім того, арт-терапія дає психологічний 

ресурс подолання життєвих труднощів і складних переживань, пов’язаних з 

професійною переорієнтацією. Це відбувається за рахунок творчої 

діяльності, усвідомлення своїх почуттів під час діяльності, вивільненння 

своєї уяви тощо. 
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Така думка підтверджується і новітніми дослідженнями особливостей 

подолання складної життєвої ситуації, якою є і професійна переорієнтація. 

Зокрема, для нашої наукової праці становить інтерес дослідження проблеми 

подолання М. Лаадом. Він розробив так звану BASIC Ph модель, яка 

ефективно використовується і в психологічній, і в педагогічній практиці і 

включає шість частин, що характеризують стиль подолання кожної людини: 

«Belief» – філософія життя, вірування і моральні цінності; «Affect» – почуття; 

«Social» – суспільство, функція, приналежність, соціальна організація; 

«Imagination» – дух творчості, уява; «Cognition» – свідомість, реальність, 

думка; «Physiology» – фізична, чуттєва і діяльна модальність [4].  

Отже, творчість у поєднанні з іншими визначеними М. Лаадом 

компонентами є важливим засобом подолання складних життєвих обставин. 

У контексті освітньої діяльності творчість, як спосіб подолання, може 

бути здійсненою у процесі арт-терапії, яка сьогодні розглядається не лише як 

суто терапевтичний, а й освітній та розвивальний інструмент. Аналіз 

можливостей використання засобів арт-терапії в освіті буде представлено у 

наступному підрозділі. 

Таким чином, аналіз специфіки особистісно-професійного розвитку 

майбутнього психолога в умовах післядипломної освіти показує, що 

первинний професійний вибір, здійснений під впливом особистісних або 

внутрішніх, соціальних, або зовнішніх факторів, може привести до таких 

варіантів життєвого результату:  

1) людина задоволена роботою і розвивається особистісно і 

професійно;  

2) людина не задоволена своїм особистісно-професійним розвитком, 

але нічого не змінює, у такому випадку можливий особистісно-професійний 

регрес як перехід до нижчого, гіршого особистісно-професійного розвитку;  

3) людина є незадоволеною певними умовами, своїм особистісно-

професійним розвитком і починає активний пошук нового місця у житті, що 

часто веде до професійної переорієнтації, зокрема у галузі психології (див. 
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рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Процес професійної переорієнтації на психологію 

У випадку професійної переорієнтації можуть виникати так звані 

перехідні стани, кризові переживання, внутрішні конфлікти та інші складні 

психічні стани, пов’язані з порушенням професійної ідентифікації і які 

потребують актуалізації особистісних ресурсів для психологічного 

подолання. Одним і з ефективних способів подолання, відповідно до BASIC 

Ph моделі, є творчість. В умовах післядипломної освіти творчу діяльність 

найкраще забезпечують спеціальні заняття, зокрема з арт-терапії. 

Таким чином постає необхідність дослідження майбутнім психологом 

самого себе, а також відповідного розвитку своїх особистісних і професійних 

якостей, знань, умінь, навичок. З цією метою можна використовувати цілу 

низку методів і засобів: самоаналіз, самодіагностування, самоспостереження, 

робота з фахівцем-психологом (психологічне консультування, психологічний 

супровід, психотерапія та ін.), відвідування спеціальних психологічних 

заходів (семінарів, курсів, тренінгів та ін.) тощо. 

В умовах післядипломної освіти майбутній фахівець має можливість 

здійснити цілеспрямоване, кероване самопізнання і саморозвиток за 

допомогою тих дисциплін і курсів, які пропонуються програмою навчання. З 

іншого боку, часова обмеженість післядипломної освіти навчання (у 
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середньому два роки) вимагає створення спеціальних курсів, які б 

поєднували особистісне самопізнання і розвиток з професійним розвитком і 

навчанням. Тут можуть бути корисними спеціальні освітньо-розвивальні 

заходи, які поєднують у собі можливості і професійного, і особистісного 

розвитку, наприклад, спеціальні програми з використанням засобів арт-

терапії. 
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