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ДІЯЛЬНОСТІ: МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА 

 

Дацишин Я. Г., Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, Гуманітарний факультет, напрям підготовки 

«Практична психологія» 

Гончар Т.М., старший викладач кафедра цивільного захисту та 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності 

 

Успішне формування професіоналізму особистості і діяльності 
майбутніх фахівців базується на їх готовності до праці. Провідною 

складовою готовності до професійної діяльності є психологічна готовність, 

яка розуміється ученими як комплексна психологічна освіта, як сплав 

функціональних, операційних і особистісних компонентів. 

В умовах зміни освітніх парадигм, нових соціально-економічних 

умов, професійна діяльність істотно ускладнюється, актуалізуючи 

внутрішні, психологічні ресурси особистості. Стійкість, стабільність і 

якість професійної діяльності обумовлюється особливостями психологічної 

готовності фахівця [4]. 

У вітчизняній психології розроблений ряд плідних концепцій 

діяльності і методичних підходів до її вивчення. Це передусім роботи 
загальнотеоретичного плану С. Л. Рубінштейна, А. Н. Леонтєва, 

Б. М. Теплова, Б. Г. Ананєва, К. А. Абульхановой-Славской, 

В. Н. Мясищева, Г. В. Суходольского, Е. Б. Старовойтенко, а також 

дослідження, виконані в руслі психології праці та інженерної психології, 

К. К. Платонова, Б. Ф. Ломова, Д. А. Ошаніна, В. П. Зінченка, 

В. Ф. Рубахіна, А. А. Крилова, Г. М. Зараковского, В. А. Пономаренко, 

В. П. Дружиніна, А. В. Карпова. Великий вклад до розуміння 

психофізіологічної суті трудової діяльності внесли роботи І. М. Сєченова, 

І. П. Павлова, А. А. Ухтомского, Н. А. Бернштейна, П. К. Анохина, 
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В. Б. Швиркова. Сутнісному розкриттю діяльності, що виводить на рівень 

соціально-філософського розуміння, сприяли роботи Н. А. Бердяєва, 

М. Н. Бахтіна, В. П. Кузьміна, В. В. Давидова. 

Огляд літератури з даної тематики, показав що актуальність 
вивчення психологічної готовності до професійної діяльності відзначається 

багатьма дослідниками. Це пов’язано в першу чергу із зміною до вимог 

підготовки фахівця вищими і середньо-спеціальними учбовими установами 

в контексті соціально-економічних і культуральних перетворень в житті 

українського суспільства. 

Нова якість підготовки фахівців вимагає інших критеріїв їхньої 

оцінки. Тим часом аналіз показує, що основним критерієм якості 

підготовки є відмінні знання випускників. Це так, але тільки частково. 

Сучасні наукові дослідження підтверджують, що досягнення успіху у 

фінансовому відношенні лише на 15% обумовлюється знаннями своєї 

професії, а на 85% - умінням поводитися з колегами, схиляти людей до 
своєї точки зору, рекламувати себе і свої ідеї, тобто з особистими якостями 

і здібностями. Реальна практика і життя демонструють, що успіху в 

соціальній і професійній кар'єрі досягають далеко не випускники з 

"червоним дипломом", а ті студенти, які проявляли активність, 

реалізовували себе в різних видах діяльності: громадської, економічної, 

культурної, комунікативної, наукової і так далі. Учбова діяльність - лише 

одна з них. Можна констатувати, що оцінка якості підготовки випускника 

за його знаннями і уміннями, які демонструються на поточних і 

підсумкових іспитах, не зовсім адекватно характеризує дійсний рівень його 

готовності до успішної професійної діяльності [5]. 

Кузьміна Н. В. вважає, що психологічна готовність до професійної 

діяльності характеризується наявністю у фахівця знань, умінь і навичок, що 
дозволяють йому здійснювати свою діяльність на рівні сучасних вимог 

науки і техніки. Оскільки будь-яка діяльність є рішення незліченного ряду 

завдань, професіоналізму (психологічна готовність) в ній виявляється, 

передусім, в умінні бачити завдання, їх формулювати, застосувати 

методологію і методи спеціальних наук для установки діагнозу і прогнозу 

при рішенні завдань, оцінювати і вибирати методи найбільш відповідні для 

їх вирішення.  

Штейнмец А.Э. в монографії "Психологічна підготовка до 

педагогічної діяльності" визначив психологічну готовність до професійної 

діяльності як процес формування сукупності (системи) психічних утворень 

- представлень і понять, способів мислення і умінь, спонукань, якостей 
особи та ін., - що забезпечують мотиваційно-смислову готовність і 

здатність суб'єкта до здійснення професійної діяльності. 

Психологічну готовність до професійної діяльності ми розуміємо 

як міру сформованості в особистості студента мотиваційно-цільової 
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структури що дозволяє ефективно здійснювати практичну діяльність. 

Звичайно ж психологічна готовність до професійної діяльності включає 

окрім мотиваційно-цільового блоку також операційний блок (міра освоєння 

професійно значущих ЗУН), індивідуально-типологічні особливості 
людини (міра відповідності їх професії). Але для нашої роботи ми 

виділяємо мотиваційно-цільовий аспект психологічної готовності 

припускаючи що саме в мотиваційній сфері відображається і проявляється 

найбільш значущі характеристики психологічної готовності до професійної 

діяльності [3]. 

Будь-яка професійна діяльність з'являється перед студентом у 

формі нормативно-схваленого способу діяльності. Внутрішньою, інтимною 

стороною опанування професії є формування психологічної системи 

діяльності на основі індивідуальних якостей суб'єкта діяльності шляхом їх 

реорганізації, переструктуризації виходячи з мотивів діяльності, цілей і 

умов. Потреби людини, її інтереси, світогляд, переконання і установки, 
життєвий досвід, особливості окремих психічних функцій, 

нейродинамічних якостей, властивостей особистості є початковою базою 

для формування психологічної системи діяльності [1]. 

Основні компоненти функціональної системи діяльності 

В. Д. Шадриков виділяє як функціональні блоки: мотивів діяльності; цілей 

діяльності; програми діяльності; інформаційної основи діяльності; 

ухвалення рішень; підсистеми діяльності важливих якостей. 

В процесі освоєння професії, в ході навчання і трудової діяльності 

відбуваються розвиток і трансформація мотиваційної структури суб'єкта 

діяльності. Цей розвиток йде в двох напрямах: по-перше, загальні мотиви 

особи трансформуються в трудові; по-друге, із зміною рівня 

професіоналізації змінюється і система професійних мотивів.  
Значну роль в задоволенні соціальних потреб грає включення 

людини у виробничий колектив, в систему формальних і неформальних 

стосунків. В ході професіоналізації потреби особа знаходить свій предмет в 

діяльності і, таким чином, відбувається формування структури професійних 

мотивів і їх усвідомлення. В результаті цього процесу встановлюється 

особистісний сенс діяльності (за А. Н. Леонтєвим) і окремих її аспектів. 

Усвідомлення особистісного сенсу діяльності знаходить віддзеркалення в 

характері виконання окремих дій і діяльності в цілому [2]. 

Оскільки загальною кінцевою метою навчання у ВНЗ є професійна 

підготовка фахівців, та відношення студентів до своєї майбутньої професії 

можна розглядати як форму і міру прийняття кінцевої мети навчання. 
Найбільш узагальненою формою відношення людини до професії є 

професійна спрямованість, яка визначається як інтерес до професії і 

схильність займатися нею. Н. В. Кузьмина виділяє такі властивості 

професійної спрямованості, як об’єктивність, специфічність, 
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узагальненість, валентність, задоволеність, опірність, стійкість, 

центральність та ін. 

Професійна спрямованість (що припускає і психологічну 

готовність) як узагальнена форма відношення до професії складається з 
приватних, локальних оцінок суб'єктом міри особистісної значущості 

(привабливості-непривабливості) різних аспектів професійної діяльності, її 

змісту і умов здійснення. Предметом оцінки суб'єктивної значущості 

можуть виступати такі сторони професійної діяльності, як, наприклад, 

можливість творчості, робота з людьми, відповідність професії здібностям і 

характеру, заробіток та ін [4]. 

Загальне відношення студентів до професії, тобто до цілей 

навчання ВНЗ, його багатозначність наповнюють професійним сенсом і 

змістом протікання самої учбової діяльності, яка виступає відносно 

професійних цілей навчання як засіб їх досягнення. Відношення до вчення 

як до засобу досягнення цілей навчання утворює учбову мотивацію. Учбова 
мотивація складається з оцінки студентами різних аспектів учбового 

процесу, його змісту, форм і способів організації з точки зору їх особистих, 

індивідуальних потреб і цілей, які, можуть співпадати або не співпадати 

повністю або частково з цілями навчання. Учбова мотивація згодом 

трансформується в трудову мотивацію і тому за степенем її сформованості 

можна судити про психологічну готовність до професійної діяльності [4]. 

У нашому дослідженні взяли участь студенти 1, 3, 5 курсу що 

навчаються у ЛДУ БЖД. Всього - 30 осіб. Для вирішення поставлених 

завдань ми вибрали наступні методики: 

1. Тест-опитувальник для виміру мотивації аффіляції (ТМА). 

2. Тест-опитувач для виміру мотивації досягнення (ТМД). 

Ці методики були вибрані тому, що дозволяють оцінити 2 основні 
характеристики мотиваційної сфери людини: мотивації досягнення і 

особистісну мотиваціюаффиляції. 

3. Опитувальник термінальних цінностей (І. Г. Сенін). 

За даними проведення тест-опитувальника ТМД на вибірці 1 курсу 

виявилось, що 4 людини з 10 отримали від 165 балів і вище, це говорить 

про те, що потреба в досягненні у цих студентів виражена сильно. Інших 6 

чоловік отримали середні оцінки. Оскільки серед тих студентів, у яких 

потреба в досягненні виражена середньо, спостерігається великий розкид 

шкальних оцінок (від 105 до 162), це говорить про те, що середня 

вираженість потреби в досягненні проявляється неоднаково. В зв’язку з тим 

ми виділили тільки оцінки які наближаються до верхньої і нижньої межі. 
Тут і далі оцінки верхньої межі в цій вибірці відповідатимуть сильній 

вираженості потреби в досягненні, тобто вираженості мотиву прагнення до 

успіху, нижня межа оцінок відповідатиме слабкій вираженості потреби в 

досягненні, тобто переважанню мотиву уникнення невдач. Інші оцінки 
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відповідають середній вираженості потреби в досягненні. З урахуванням 

цих доповнень ми отримали наступні результати. (Таб. 1). 

Таблиця № 1 

Вираженість потреби в досягненні у студентів 

Критерії Рік навчання Результат у % 

Високий рівень 

1  22,7% 

3  11,2% 

5  30% 

Середній рівень 

1  40,9% 

3  66,6% 

5  50% 

Низький рівень 

1  36,3% 

3  22,2% 

5  20% 

 
Таким чином, з таблиці видно, що в цій вибірці кількість студентів 

з середнім рівнем вираженості потреби в досягненні приблизно однаково, 

тому до уваги береться тільки високий і низький рівень вираженості 

потреби в досягненні. У студентів 1 курсу більше число студентів (36,3%) 

складають ті, у яких потреба в досягненні виражена на низькому рівні. І 

менше всього студентів в цій групі проявляють мотив прагнення до успіху 

на високому рівні. Студентів 3 курси мотив досягнення яких знаходиться 

на низькому рівні більше, ніж число студентів, мотив досягнення у яких 

знаходиться на високому рівні. У групі5-го курсу переважають студенти з 

високим рівнем потреби в досягненні (30%). І менша частина групи 

характеризується низьким рівнем мотиву досягнення. 

Дані тест-опитувальника для виміру мотивації аффіляції 
дозволяють виділити 4 групи інтенсивності прояву мотивів прагнення до 

прийняття і страху відкидання. 

В результаті дослідження дані розподіляються таким чином 

(Таб. 2). 

1 курс з таблиці видно, що кількість студентів, у яких 

інтенсивність обох мотивів висока, така ж висока, як і число студентів у 

яких інтенсивність обох мотивів низька. Так само в цій групі число 

студентів з переважаючим мотивом до прийняття вище, ніж число 

студентів з переважанням мотиву страху відкидання. 

3 курс серед студентів групи у більшого числа з них 

інтенсивність обох мотивів висока. Так само з таблиці видно, що мотив 
прагнення до прийняття (ПП) в цій групі переважає над числом студентів 

з переважанням мотиву страху відкидання. 
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Таблиця № 2 

Інтенсивність прояву мотивів прагнення до прийняття і страху  

відкидання у студентів 

Критерії Рік навчання Результат у % 

Інтенсивність обох мотивів 

висока 

1  31,8% 

3  33,3% 

5  16,6% 

Прагнення до 

прийняття(ПП) 

1  18% 

3  27,7% 

5  27,7% 

Страх відкидання(СВ) 

1  13,6% 

3  22,8% 

5  33,3% 

Інтенсивність обох мотивів 

низька 

1  36,3% 

3  22,2% 

5  22,2% 

 

5 курс з таблиці видно, що в цій вибірці число студентів з 

переважаючим мотивом страх відкидання(СВ)більше, ніж число 

студентів з переважаючим мотивом ПП. Так само високе число студентів 

у яких інтенсивність обох мотивів низька.Мотиваційна сфера людини є 

складною системою, в яку включені певні ієрархічні структури. У 

дослідженнях мотивації в професійному становленні студентів вказується 

на вплив мотиваційних установок студентів на міру психологічної 
готовності до професійної діяльності. 

Проведені дослідження виявили націленість студентів більше на 

духовне задоволення, і розвиток себе на початку професійного 

становлення. А до кінця навчання їх ціннісні орієнтації стають більш 

матеріальними. В результаті проведення порівняльного аналізу даних 

виявилось, що в ході професійного становлення на всьому протязі 

навчання, відбуваються статично значущі зміни мотивації досягнення і 

мотивації аффіляції у бік збільшення її вираженості від 1 до 5 курсу. 

Відсутність статистично достовірних відмінностей в оцінках студентами 

різних курсів і учбових закладів суб'єктивно значущих для них основних 

цілей - цінностей вказує на їх відносну стійкість і незалежність в 
професійному становленні особистості студента. 
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ВПЛИВ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ НА ЇЇ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Диба Х.М., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

відділ заочного та дистанційного навчання, напрям підготовки 

«Практична психологія» 

Гнатишин І. Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

практичної психології та педагогіки Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності 

 

Поведінка і діяльність людини завжди залежать від її психічного 

стану. Психічні стани - це особлива категорія в психології, яка об’єднує 
велику групу психічних явищ та є однією з основних складових, що 

входять до вивчення психіки [3]. Важливість вивчення психічних станів 

пояснюється тим, що від їхньої зміни залежить ефективність поведінки й 

діяльності людини. Особливо це стосується людей, специфіка діяльності 

яких та умови праці часто мають складний, надзвичайний характер. 

Історія дослідження проблеми психічних станів має глибокі 

історичні корені. Перший системний аналіз психічних станів починається 

ще в Індії у 2-3 тисячолітті до н.е. предметом вивчення якого був стан 

нірвани. Пізніше цієї проблеми торкалися філософи Давньої Греції. 

Психічні стани, як базове поняття, стали вперше предметом системного 

наукового аналізу у дослідженнях М.Д Левітова. Він зазначив, що психічні 

стани, як складне явище є єдністю психічних процесів, їхнім підсумком [5, 
с. 123].  

Вивчення психічних станів продовжилося у працях 

американського психолога У. Джемса. Під станами свідомості він розумів 

такі явища, як відчуття, бажання, емоції, пізнавальні процеси, судження 

тощо [1, с. 243-246]. Вагомий внесок у вивчення психічних станів зробив 

К.Д. Ушинський. У своїй праці «Людина як предмет виховання» він  


