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ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ ПЕРШОГО ТА П’ЯТОГО КУРСІВ  

 
Проблема професійної мотивації в даний час набуває 

особливого значення. Саме в ній специфічним чином висвічуються 
основні моменти взаємодії індивіда і суспільства, в якому освітній 
процес набуває пріоритетного значення[3].  

Студентський вік становить особливий період життя людини. 
Заслуга самої постановки проблеми студентства як особливої 
соціально-психологічної та вікової категорії належить психологічній 
школі Б.Г. Ананьєва [1,2]. У дослідженнях Б.Г. Ананьєва, 
Н.В. Кузьміної, Ю.М. Кулюткіна, А.А. Реана, Є.І. Степанової, а також 
у роботах П.А. Просецкого, та інших накопичений великий 
емпіричний матеріал спостережень, наводяться результати 
експериментів і теоретичних узагальнень з цієї проблеми. Одними з 
найважливіших компонентів педагогічної діяльності є мотиваційний 
комплекс особистості: мотивація навчальної та професійної 
діяльності, мотивація успіху і боязнь невдачі, фактори привабливості 
професії для студентів, що навчаються в педагогічному вузі. 
Правильне виявлення професійних мотивів, інтересів і схильностей 
є важливим прогностичним чинником задоволеності професією в 
майбутньому. Ставлення до майбутньої професії, мотиви її вибору є 
надзвичайно важливими чинниками, що зумовлюють успішність 
професійного навчання[4].  

Об’єкт дослідження: професійна мотивація. 
Предмет дослідження: динаміка професійної мотивації 

студентів-психологів. 
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично 

дослідити  динаміку професійної мотивації студентів-психологів. 
Гіпотеза дослідження:  у процесі професійного становлення 

студента-психолога відбувається зміна професійної мотивації, а 
саме: у студентів першого курсу переважає внутрішня мотивація, а у 
студентів п‘ятого курсу переважає зовнішня мотивація. 

 З метою теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 
професійну мотивацію студентів-психологів ми використовували 
«Опитувальник мотивації професійної діяльності‖ К. Замфір у 
модифікації А.А. Реана», «Асоціативний експеримент» та 
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використовували метод математичної обробки, зокрема факторний 
аналіз. 

В дослідженні брали участь 60 досліджуваних: з них 30  
студентів - психологів першого курсу та 30 осіб студентів-психологів 
п‘ятого курсу,    віком від 17 до 23 років. 

На основі отриманих даних ми дізнались, що у студентів-
психологів першого курсу переважаючим є комплекс «внутрішня 
мотивація» Хсер (ВМ)=4,2 – тобто найвищий рівень прояву у даній 
вибірці має саме комплекс внутрішня позитивна мотивація. Після 
аналізу отриманих даних можемо побачити, що мотиваційний 
комплекс студентів-психологів першого курсу виглядає як 
ВМ>ЗПМ>ЗНМ. Студенти-психологи даної групи  до  складових  
поняття «психолог», для розуміння та пояснення його, обирають ті 
слова, які  в  них  напряму  асоціюються  з  сферою  міжособистісних  
стосунків («допомога», «лікар», «помічник», «порадник»). Такі 
уявлення студенти першого курсу здебільшого трансформують в 
образ ідеального практичного психолога, який "розуміє і надає 
допомогу людям", "дає поради, тим, хто  в  скруті". Тобто, як ми 
можемо побачити, у студентів даної групи домінуючою є внутрішня 
мотивація. 

Аналізуючи отримані дані п‘ятого курсу ми виявили, що в них 
переважаючим є комплекс Хсер (ЗПМ) = 3,8 –  це означає найвищий  
ступінь прояву даного виду мотивації. Як видно з отриманих даних 
досліджуваних, на п‘ятому курсі спостерігається тенденція до 
зовнішньої позитивної мотивації. Студенти-психологи п‘ятого курсу 
до складових поняття «психолог», для розуміння та пояснення його, 
обирають ті слова, які в них напряму сферою професійних стосунків, 
які носять зовнішній характер («визнання», «клієнти», 
«компетентний», «емпатія», «щільний графік консультацій»). Тобто, 
ми можемо стверджувати, що студенти, які навчаються на п‘ятому 
курсі зіштовхуються на проблеми при працевлаштуванні, а саме: 1) 
недостатній досвід та вимоги до стажу при прийомі на роботу; 2) 
низька оплата праці спеціаліста; 3) малий попит на фахівців даної 
галузі; 4) нестача практичних навичок або слабка теоретична база. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 1 ТА 3 КУРСУ 
 

 Процес спілкування складний і багатогранний, пов'язаний із 
процесом розвитку особистості, часто-густо непередбачуваний. 
Тому питання комунікативної компетентності є актуальним, адже 
нерідко саме від нього залежить результат тієї чи іншої діяльності. 

Питанням комунікативної компетентності займалися такі 
вітчизняні вчені як О.Локшина, О.Пометун, О.Савченко, І.Єрмаков та 
зарубіжні - В.Я.Ляудіс, А.М.Матюшкіна, А.Я.Пономарьова, 
В.Краєвський, Ю.Жуков тощо, які виділяли два типи спілкування, 
котрі відносяться до діяльності: продуктивне і репродуктивне [1, 2]. 
На сьогоднішній день розроблено досить програм, що дозволяють 
розвивати вміння спілкуватися. Та мова йде загалом про те, що для 
кожної професії, для кожного фахівця окремої галузі важливим є 
орієнтація в вузькоспеціалізованому матеріалі. Так, студенти-
психологи мають навчитися багатьом особливостям, що притаманні 
обраній професії. Це перш за все базові знання з психології, 
оволодіти навичками знаходження спільної мови з клієнтами, 
вмінням знаходити швидке вирішення проблеми, яка постає перед 
психологом. Часто непідготовленість до спілкування призводить до 
різних ускладнень в педагогічній діяльності. Тому, для ефективної 
взаємодії як в навчальному процесі, так і в міжособистісному 
спілкуванні процес комунікації вкрай важливий і є невід'ємною 
частиною особистісного росту. Саме через ці причини питання 
комунікативної компетентності є дуже важливим і вимагає більшої 
уваги та постійного вивчення, оскільки потреби суспільства, котре з 
часом розвивається і вдосконалюється, змінюються, і відповідно 
процес комунікації є невід'ємною складовою.  

 Комунікативна компетентність – сукупність індивідуально-
психічних особливостей та комунікативних знань, умінь, навичок, 
набутих у процесі цілеспрямованого виховного впливу, що 
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