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Резюме: В монографии рассмотрены 
социально-психологические аспекты про-
фессиональной идентичности будущего ме-
дицинского психолога. Раскрыта специфика 
профессиональной идентичности меди-
цинского психолога, а также представлена 
ее структурная модель. Поданы результаты 
исследования динамики становления про-
фессиональной идентичности будущего ме-
дицинского психолога. Обоснованно этапы 
становления профессиональной идентич-
ности. 

Ключевые слова: профессиональная 
идентичность, медицинский психолог, про-
фессиональное становление. 

 
Borysіuk A. S. L’identité professionnelle 

du psychologue medical: analyse socio-psy-
chologique: monographie. – Chernivtsi: 
Knyhy – ХХІ, 2010. – 440. 

Résumé: la monographie traite les ques-
tions concernant les aspects socio-psycho-

logiques de l’identité professionnelle des futurs psychologues médicaux. L’ouvrage met en oeuvre la 
spécifité de l’identité professionnelle du psychologue medical en présentant son modèle structural. Les 
résultats des recherches sur la dynamique du développement de l’identité professionnelle des futurs 
psychologues médicaux sont également mis en évidence. La monographie présente une vérification 
expérimentale d’une formation professionnelle spécialement organisée visant à optimiser le dévelop-
pement de l’identité professionnelle. 

Mots-clés: identité professionnelle, psychologue médical, développement professionnel. 
 
Borysіuk A. S. Professional identity of the medical psychologist: social-psychological analysis / 

A. S.Borysіuk. - Chernivtсi: Books XXI, 2010. – 440 р. 
Abstrakt: The monograph deals with social-psychological peculiarities of the professional idenitity 

in medical psychologists. The professional identity of medical psychologists' is reviewed and its structural 
model is given too. The resulting data of professional identity in future medical psychologists formation 
dynamics research. The stages of professional identity formation are given too. 

Key concepts: profeesional identity, medical psychologist, professional becoming. 
 
Соціально-психологічні проблеми про-

фесійної підготовки є надзвичайно акту-
альними і перспективними саме в сього-

денні нашої держави, яка активізує та 
формує професійний потенціал в різних 
галузях і сферах життя. 
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Система охорони здоров’я на сьогодні 
характеризується зростанням особистісно-
го та діалогічного факторів профілактики, 
діагностики й корекції психосоматичних 
захворювань. У цьому контексті надзви-
чайно важливого значення набуває дослід-
ження проблеми професійної ідентичності 
майбутнього медичного психолога. Необ-
хідність проведення такої роботи зумовле-
на потребою сучасного суспільства в нових 
фахівцях – медичних психологах.  

Тож проблема монографічного дослід-
ження є актуальною, а з огляду на недос-
татню вивченість та теоретичну й прак-
тичну значущість, і перспективною. 

Теоретична частина монографії свід-
чить про всебічне опрацювання А.С. Бо-
рисюк значної кількості праць з обраної 
проблематики. Розглянуто концептуальні 
принципи професійної підготовки медич-
них психологів, суперечливі тенденції 
становлення фахівців у процесі професі-
оналізації. На основі узагальнень науко-
вих робіт вчених автором здійснено аналіз 
теоретичних підходів до визначення іден-
тичності. 

Суттєвим теоретичним надбанням мо-
нографічного дослідження є виведення 
власного бачення категорії „професійна 
ідентичність”, під якою розуміється 
інтегративне поняття, що об’єднує в собі 
компоненти особистісної та соціальної 
ідентичності, складову самосвідомості, 
результат професійного самовизначення, 
характеристику особистості з погляду її 
професійної взаємодії з навколишнім сві-
том, що передбачає ставлення до себе як 
до професіонала, ставлення до професії, 
ставлення до професійної спільноти. 

Важливою складовою дослідження є 
обґрунтування моделі професійної іден-
тичності майбутнього медичного психо-
лога, що поєднує характеристики соціаль-
ної та особистісної ідентичності і включає 
сім компонентів: особистісний, когнітив-
ний, ціннісно-мотиваційний, соціальний, 
операційно-дієвий, афективно-оцінковий, 
досвід. Складові названих компонентів 
входять до трьох параметрів професійної 
ідентичності: ставлення до себе як до про-

фесіонала, ставлення до професії, ставлен-
ня до професійної спільноти. 

Вважаю за доцільне відмітити, що в 
монографії детально викладається методо-
логічна процедура дослідження, експери-
ментально досліджується динаміка ста-
новлення професійної ідентичності май-
бутніх медичних психологів. 

Заслуговує на увагу аналіз труднощів у 
становленні професійної ідентичності 
майбутнього медичного психолога, що 
пов’язані, як зауважує автор, із відсут-
ністю вітчизняних професійних традицій 
для цього фаху, слабкою диферентційо-
ваністю медичної психології як фаху на 
тлі інших соціономічних професій, не-
чіткістю уявлень про сутність діяльності 
та професійні завдання й компетенцію 
медичного психолога. 

Необхідно вказати на новизну в роз-
робці етапів становлення професійної 
ідентичності майбутнього медичного пси-
холога: мотиваційно-інтенціонального, на-
копичувально-екстеріоризаційного, інте-
ріоризаційного. 

Важливе значення для теорії і 
практики психологічної науки має впро-
вадження спеціально організованого про-
фесійно орієнтованого навчання, зміст 
якого поєднував семіотичні, імітаційні, 
соціальні навчальні моделі. Предметом 
цілеспрямованої активності виступав 
розвиток компонентів та характеристик 
професійної ідентичності майбутніх ме-
дичних психологів. Варто відзначити чіт-
ку логіку та науковий стиль викладу 
матеріалу монографічного дослідження.  


