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У статті розглядається проблема підготовки студентів-психологів до активної трудової діяльності у майбутньому. Аналізується специфіка мотивації професійної діяльності у контексті психологічної готовності
особистості до праці у цілому та специфічних критеріїв трудової спрямованості студентської молоді
як її центральної складової. У статті представлено результати дослідження особливостей професійної
спрямованості студентів різних курсів у когнітивному та емоційному аспектах, окреслюються основні
шляхи її формування у ході організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.
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загальні та специфічні критерії трудової спрямованості, мотиви професійної діяльності, професійна
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остановка проблеми. Завдання удосконалення психологічної підготовки студентської молоді до праці на сучасному етапі визначається розвитком багатьох сторін соціальної
дійсності. Науково-технічний прогрес, підвищення ролі людського фактора у суспільному розвитку, ускладнення змісту і форм трудової діяльності вимагають збагачення потреб та інтересів
майбутніх фахівців. Особливого значення у цьому контексті набуває формування їх професійної спрямованості. Значну роль у цьому процесі
відіграє підготовка молоді до свідомого вибору
професії з урахуванням їх схильностей та здібностей ще у шкільному віці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як
зазначається у роботах вітчизняних психологів
Клімова Є.О., Павлютенкова Є.М., Іващенка Ф.І.,
Фарапонової Е.О., Сапожнікової Л.С. та ін. [3, с. 74;
6, с. 113-114; 9, с. 67-68], не менш важливим є виховання готовності до виконання будь-якої важливої для суспільства праці. Саме на основі такого
психологічного утворення відбувається ефективне подальше професійне самовизначення молоді.
Проте варто зазначити, що у сучасних психологічних дослідженнях набагато більше уваги приділяється вивченню особливостей вибору та освоєння конкретного професійного шляху школярами
та студентами. Але ці два напрямки варто розглядати у взаємозв'язку, оскільки тільки на основі сформованого позитивного відношення до праці, особистісних якостей, стійкої потреби у праці
та дієвої мотивації трудової діяльності можлива
найефективніша підготовка до становлення професіонала у подальшому житті.
Однією з основних робіт, присвячених проблемі психологічної готовності до праці є робота
Смирнова А.О., у якій дається розгорнута характеристика її компонентів [12, с. 109]. В це поняття автор включає формування таких мотивів
поведінки, які б забезпечували активну життєву позицію особистості. Подальшій розробці цієї
проблеми присвячували свої наукові праці Дьяченко М.І. та Кандибович Л.А. [2, с. 98-99]. Вони
вирізняють загальну (довготривалу) та ситуативну готовність до діяльності, яка проявляється
у тимчасовій активізації моральних та вольових
якостей особистості для успішних дій у даний
момент. Автори вирізняють основні компоненти,
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які можуть характеризувати обидва види готовності: мотиваційний компонент, пізнавальний
компонент та емоційний компонент. Вказується
роль мотивів та спрямованості особистості у процесі психологічної підготовки до праці учнів та
студентів. Вони підкреслюють, що в основі однорідності, стійкості поведінки особистості лежить
її спрямованість як своєрідна ієрархія мотивів,
на вершині якої знаходяться провідні мотиви,
пов'язані ціннісними орієнтаціями особистості.
Тому особливе значення у психологічній готовності до праці має спрямованість на трудову діяльність, тобто така система мотивів, де провідне
місце займають мотиви, пов'язані з працею та її
змістовними характеристиками. Оскільки мотиви діяльності є основою формування характеру
особистості, наявність стійкої трудової мотивації є основою для формування якостей особистості, необхідних для успішної праці [1, с. 74-75;
2, с. 109; 5, с. 261-262; 10, с. 155].
Таким чином, спрямованість на трудову діяльність вважається центральним компонентом психологічної готовності до праці студентів. У подальшому вона поступово трансформується у професійну
спрямованість, яку В.А. Семиченко характеризує
як загальну характеристику відношення людини до певного типу професії, яке тісно пов'язане
з іншими компонентами мотиваційної сфери особистості (позитивне відношення до праці, зацікавленість у ній, потреба у праці) [11, с. 103].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У вітчизняній психології існує
низка наукових праць, присвячених дослідженню критеріїв трудової спрямованості [2, с. 124;
3, с. 66; 4, с. 111; 6, с. 127; 9, с. 101].
До першої групи таких критеріїв можна віднести загальні характеристики, які можуть стосуватися будь-якого типу спрямованості. До їх
складу входять: широта спрямованості, тобто кількість мотивів, які утворюють ієрархічне мотиваційне утворення; наявність провідної,
усвідомленої мотивації поведінки у структурі
ієрархії спонукань до діяльності; взаємозв'язок
провідного мотиву з іншими мотивами поведінки;
стійкість мотивації, яка свідчить про незмінність
провідного мотиву у будь-якій ситуації; дієвість
як ступінь активності особистості у реалізації
провідного мотиву діяльності.

Проте більш змістовно характеризують спрямованість на трудову діяльність її специфічні
критерії, які стосуються саме праці як виду діяльності та її складових [7, с. 295; 8, с. 167-168].
Вплітаючись у контекст професійної діяльності
та її освоєння у студентському віці, вони набувають специфічного змісту.
Першим таким критерієм є знання та переживання студентів, пов'язані з результатом праці.
Він включає в себе уявлення про результати виконання професійних функцій психолога, розуміння
обов'язковості їх досягнення та цінності для суспільства, а також особливості емоцій, пов'язаних
цим. Наступним критерієм є розуміння професійної праці як основної потреби людини, відповідальності за її результати та переживання цього
в емоційному плані. Третім критерієм є свідомий
вибір та удосконалення засобів та знарядь професійної діяльності. Це передбачає усвідомлення
студентами наявності зовнішніх та внутрішніх,
матеріальних та функціональних знарядь трудової діяльності та необхідності їх комплексного використання, прагнення до творчості, планування,
організації, модифікації професійної праці і т. п.
Наступний критерій спрямованості на професійну
діяльність виражається у розумінні взаємозв'язків
та взаємозалежностей між людьми у процесі її
реалізації, що передбачає оволодіння прийомами безпосереднього та опосередкованого співробітництва, взаємодії, взаємодопомоги, а також у
задоволенні від колективної роботи. І, врешті, в
останньому специфічному критерії професійної
спрямованості виражається усвідомлення людиною себе як суб'єкта праці, необхідності розвитку
як загально трудових, так і професійно-важливих
якостей особистості, задоволення від процесу їх
самовиховання.
Мета статті. Основною метою статті є дослідження особливостей специфічних критеріїв
професійної спрямованості студентів та окресленні шляхів підготовки їх до праці в умовах навчання у ВНЗ, а завдання полягають у аналізі
їх практичного вираження у поведінці студентів
та розвитку їх змістовних характеристик у навчально-виховному процесі.
Виклад основного матеріалу. Для вивчення
особливостей показників специфічних критеріїв спрямованості на професійну діяльність у
студентському віці було досліджено вибірку із
200 студентів-психологів І-V курсів Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка.
Результати застосування методики парних
порівнянь та анкетування дозволяють стверджувати, що когнітивний компонент першого виділеного специфічного критерію спрямованості на
працю (орієнтація на досягнення кінцевого продукту) відстає за показниками від емоційного у
студентів-першокурсників. Це пояснюється ще
недостатніми уявленнями студентства про фахові обов'язки психолога, їх зміст та особливості
виконання. Проявляється у тому, що у підготовці
до трудової діяльності першокурсники реалізують переважно широкі соціальні мотиви, а позитивні емоції швидше виникають внаслідок оцінки
майбутньої професії як корисної та гуманної у
цілому. З віком спостерігається підвищення рівня
усвідомлення важливості досягнення у професій-
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ній праці кінцевого результату та рівня позитивного емоційного ставлення до цього. Так, високий
рівень когнітивного й емоційного аспекту спостерігається у студентів ІV-V курсів (відповідно 42,5% та 36,5%). Це найвищий показник серед контингенту опитаних майбутніх психологів
(порівняно з 16,5% та 21% першокурсників). Самі
студенти зазначають при цьому значення виробничих практик, у ході яких професійні обов'язки
усвідомлюються, а результативність їх реалізації відображається у низці яскравих емоційних
проявів. Показово також, що при низьких рівнях
когнітивного та емоційного показників переважають все-таки оцінки студентами першого курсу
емоційного компоненту, що свідчить про тенденцію працювати за бажанням, не усвідомлюючи
значення своєї трудової діяльності.
Результати дослідження показників другого
специфічного критерію професійної спрямованості студентів висвітлюють особливості їх відповідального ставлення до виконання діяльності та досягнення результатів. Вони свідчать про
зростання значень когнітивного та емоційного
аспекту такого показника. Для студентів старших курсів характерним є найменша різниця
між цими значеннями. Опитування виявило, що
серед них приблизно кожний четвертий орієнтується на відповідальність за результати роботи
переважно перед конкретними особами, особливо
тоді, якщо вони виявляють емоційну підтримку
професійних зусиль студентів. Відповідальність
за результати професійних дій перед суспільством у цілому відчувають 10,5% першокурсників, 21% третьокурсників та 52% студентів-випускників. Проте варто відзначити як позитивну
тенденцію розвитку психологічної готовності до
професії наростання переживання відповідальності студентів за наслідки фахових дій перед
власним сумлінням (66% п'ятикурсників порівняно з 12% студентів першого курсу), що свідчить
про особистісну зрілість та про активні прояви
адаптації до професійної діяльності.
Стосовно показників третього специфічного критерію професійної спрямованості, який
пов'язаний із застосуванням матеріальних і
функціональних знарядь у праці, то їх значення
виявилися найнижчими. Опитування засвідчило, що професійна праця сприймається більшістю студентів як навчальна. Тільки для невеликої
частини студентів фахова діяльність має ознаки самостійності та творчості (відповідно 15% та
17% від загального числа досліджуваних першокурсників). Таким чином, залучення молоді тільки
до виконавських аспектів професійної діяльності
призводить до недооцінки функціональних засобів
праці, необхідності їх комплексного використання,
що перешкоджає розвитку творчості та ініціативності. З віком спостерігається деяке збільшення
числа студентів, які розуміють необхідність використання у єдності різних видів знарядь праці,
хоча було виявлено досить велике число опитуваних, які добре орієнтуються лише у матеріальних
засобах праці (від 60% першокурсників до 19%
випускників). Це свідчить про необхідність стимулювання прагнення до творчості студентів.
Показники когнітивного та емоційного аспекту
за четвертим специфічним критерієм професійної
спрямованості, у якому виражається ставлення
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студентів до взаємозв'язків та взаємозалежностей між людьми у процесі праці, є найкращими серед інших. Це обумовлюється прагненням
студентів освоїти систему спілкування з особами
різних вікових категорій і з спеціалістами інших
галузей, співпраця з якими сприяє ефективності
професійної діяльності. Проте у першокурсників
спостерігається переважання когнітивних показників цього критерію над емоційним (відповідно
43% та 34%), що може свідчити про пріоритетність для них усвідомлених соціальних мотивів
поведінки порівняно із безпосередньою зацікавленістю у реалізації доцільних взаємозв'язків у
процесі трудової діяльності.
Цікавими виявилися результати дослідження
останнього специфічного критерію професійної
спрямованості студентів, у якому представлено
їх прагнення до самовдосконалення особистісних
якостей, необхідних для фахової діяльності. Для
першокурсників притаманне розуміння суті таких якостей та необхідність їх самовиховання,
але емоційний супровід цього процесу є досить
стриманим. Це пов'язане з вираженою невпевненістю у власних силах та недостатнім уявленням про прийоми та можливості їх застосування на практиці. Старшокурсники ж, пройшовши
апробування власних якостей у ході виробничих
практик, проявляють тенденцію до зближення
когнітивного та емоційного показників за цим
критерієм, відчуваючи необхідність подальшого
самовиховання професійно-важливих якостей й
задоволення від їх удосконалення та реалізації.
Висновки і пропозиції. Таким чином, постає
питання про можливі методичні аспекти розвитку мотиваційного компоненту психологічної готовності студентства до професійної діяльності.
У сучасній психолого-педагогічній літературі
окреслюються такі основні шляхи розвитку мотивації. Перший шлях полягає у прямому впливі викладача на мотиваційну сферу студентів за
рахунок спеціально організованих бесід, лекцій,
пояснень. При цьому молоді пропонуються для
використання готові мотиви поведінки, інтереси,
які потім потрібно реалізовувати на практиці.
Цей вплив може втілюватися у формі лекцій та

бесід, які пояснюють зміст критеріїв професійної спрямованості та особливостей їх розвитку у
подальшій діяльності. Безумовно, значення цього напрямку не можна абсолютизувати, оскільки при цьому спричиняється вплив переважно
на когнітивну сферу студентів, залишаючи поза
увагою сферу безпосередніх практичних зусиль,
без яких неможливо у повній мірі добитися розуміння суті психологічної готовності до професії та її саморозвитку. Тому з точки зору теорії
мотивації навчання дітей та дорослих, його слід
органічно поєднувати з методами та прийомами,
які забезпечують включення студентів у такі
різновиди спеціально організованої навчально-виховної діяльності, які б створювали умови
для формування мотивації як самопізнання, так
і саморозвитку таких складових психологічної
готовності до праці, які у контексті професійного самовизначення забезпечили б оптимальний процес і результат здійснення подальшого
професійного шляху. Сьогодні у практиці вищої
школи цей шлях може реалізуватися у вигляді ділових ігор, дискусій, конференцій, тренінгів.
Такі форми спричиняють потужний вплив водночас на свідомість особистості, її емоційну та
практичну сферу, сприяючи формуванню дієвих
мотивів фахової діяльності студентів та їх подальшої професіоналізації.
Аналіз проблеми свідчить про важливість
комплексного застосування різних шляхів розвитку мотивації праці у складі психологічної готовності до професійної діяльності. Це дозволяє
залучити студентів до опанування конкретними прийомами аналізу її змісту, до розв'язання
значущих ситуацій, створює умови не лише для
підвищення пізнавальної активності кожного, а й
сприяє формуванню орієнтації майбутніх психологів на розвиток та удосконалення якостей особистості, особливо важливих для реалізації ними
фахової діяльності. Подальший пошук можливостей застосування різних шляхів виховного впливу
може стати запорукою підвищення інтересу студентів до суттєвих характеристик професійної діяльності та усвідомлення необхідності подальшого
цілеспрямованого професійного саморозвитку.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема подготовки студентов-психологов к будущей активной трудовой
деятельности. Анализируется специфика мотивации профессиональной деятельности в контексте психологической готовности личности к труду вообще и специфических критериев трудовой направленности студенческой молодежи как ее центральной составляющей. В статье представлены результаты
исследования особенностей профессиональной направленности студентов разных курсов в когнитивном и эмоциональном аспектах, указываются основные пути ее формирования при организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психологическая готовность к труду, трудовая
направленность, общие и специфические критерии трудовой направленности, мотивы профессиональной деятельности, профессиональная направленность.
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Features of development of students' psychological readiness
for professional activity

ПСИХОЛОГІЧНІ науки

Summary
The problem of students-psychologists training for active employment in the future is considered in
the article. Specifics of professional activity motivation in the context of the individual's psychological
readiness for labor in general and specific criteria of students' labor orientation as its central component
are analyzed. Research findings of features of various courses students' professional orientation in cognitive
and emotional aspects are presented in the article; the key ways of its formation during the organization
of educational process at higher education institutions are outlined.
Keywords: professional self-determination, psychological readiness for labor, labor orientation, general and
specific criteria of labor orientation, motivation of professional activity, professional orientation.

