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ня приймається тільки після спостереження за роботою кандидата протягом пе-
вного часу. Кожен вид професійного відбору здійснюють чотири різні ірупи 
експертів. 

Таким чином стає зрозумілим, що важливим резервом підвищення ефекти-
вності професійного психологічного відбору кандидатів на відповідні посади с 
наявність широкого кола претендентів. А передумовою цього буде престиж та 
затребуваність професії, добре налагоджена профорієнтаційна робота. 
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Войтович М.В., Панасенко Н.М, 
Інститут психології ім. Г.С. Кос тюка АПН України 

МОТИВАЦІЙНІ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

Процес підготовки майбутніх фахівців у педагогічній галузі мас передба-
чати не тільки засвоєння теоретичних знань, а й розвиток професійно важливих 
рис особистості фахівця (О.Ф. Бондаренко, О.А Бодальов, В.О. Моляко, JI.E. 
Орбан-Лембрик, В.Т. Панок, Н.В. Чепедева та ін.). Зокрема, це такі риси, як 
професійна мотивація, комунікативна й конфліктна компетентність. 

На основі теоретичного вивчення наукових джерел та попередніх особис-
тих досліджень з'ясувати зміст понять «професійна мотивація» і «конфліктна 
компетентність» як чинників розвитку професійного становлення студентів-
психологів. 
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Як зазначає Е.Ф. Зеєр, професійне становлення особистості проходить че-
рез шість стадій (оптація, професійна підготовка, професійна адаптація, пер-
винна професіоналізація, вторинна професіоналізація та професійна майстер-
ність). Перехід від стадії до стадії супроводжується нормативними професій-
ними кризами. 

Періоду навчання у ВНЗ ( 1 6 - 2 3 роки) відповідає стадія професійного ста-
новлення особистості (стадія професійної освіти). Ця стадія характеризується 
переживанням кризи ревізії й корекції професійного вибору, що виявляється на 
першому й останньому році навчання. У студентів-психологів ця криза може 
збільшуватися існуючим розривом між академічною психологічною наукою й 
психологічною практикою. 

На нашу думку, важливо акцентувати увагу саме на таких складових осо-
бистості, як професійна мотивація та конфліктна компетентність, розвиток та 
взаємозв'язок яких і сприятиме в подальшому професійному становленню осо-
бистісно зрілого та продуктивного фахівця. 

Ми розглядаємо конфліктну компетентність як когнітивно-регуляторну 
підсистему професійно значущої сторони особистості і, слідом за JT.A. Петро-
вською, вважаємо, що конфліктна компетентність є невід'ємною складовою ча-
стиною загальної комунікативної компетентності. Конфліктна компетентність 
обов'язково включає обізнаність про діапазон можливих стратегії! поведінки в 
конфлікті й уміння адекватно реалізовувати ці стратегії в конкретній життєвій 
ситуації, мінімізуючи таким чином можливі деструктивні наслідки. 

Відповідно до психологічного підходу конфліктну компетентність можна 
представити як сукупність таких компонентів: когнітивного, операційного й 
особистісного. 

Когнітивний компонент конфліктної компетентності включає в себе 
знання про конфлікт, його види, типи, функції, учасників конфлікту, умови 
перебігу конфліктів, образи конфліктних ситуацій, причини виникнення тощо. 

Операційний компонент конфліктної компетентності включає спектр 
можливих поведінкових реакцій у конфлікті. Фактично йдеться про навички 
взаємодії суб'єктів конфлікту. 

До особистісного компоненту конфліктної компетентності ми 
відносимо уявлення суб'єкта конфлікту про себе (мотиви, цілі, емоції тощо), 
тобто, «Я»-компетентність, про протилежну сторону (мотиви, цілі, емоції то-
то), або про психологічний потенціал інших учасників конфлікту, здатність 
учасників конфлікту до емпатії, рефлексивність тощо. 

Важливою складовою особистості є також професійна мотивація особис-
тості, яка пов'язана з конфліктною компетентністю (мотиви входять в особисті-
сний компонент конфліктної компетентності). 

Питання сутності, формування мотивації у вітчизняній га зарубіжній пси-
хології розроблялися в численних дослідженнях (О.М. Леонтьєв, О.Г. Ковальов, 
П.В, Сімонов, Ю.М. Орлов, Д. Маклелланд, Дж. Аткінсон, Е. Френч, Р. Моул-
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тон та ін.). У них дослідники по-різному розуміють природу мотивації та про-
понують різні моделі та визначення мотивації. 

«Професійна мотивація» - це процес наповнення смислами найбільш зна-
чущих стимулів праці, в результаті чого виникає структура у вигляді ієрархії 
смислоутворюючих мотивів, здатна здійснювати зворотній вплив на трудову 
поведінку особистості. 

Мотиваційна сфера особистості є не тільки відображенням її індивідуаль-
них потреб. Треба також зазначити, що важливу роль у формуванні та розвитку 
мотиваційної сфери особистості відіграють суспільні інститути: система освіти, 
пропаганди тощо. 

Особистісний і професійний розвиток у студентів-психологів взасмозумо-
влені. З одного боку риси особистості (у нашому випадку - потреби) су ггєво 
впливають на вибір професії та подальший професійний розвиток особистості, з 
іншого сама професія або професійна мотивація впливає на розвиток особисто-
сті (у т.ч. і її конфліктної компетентності). Тобто, розвиток і конфліктної ком-
петентності, і професійної мотивації є важливими складовими формування осо-
бистішої зрілості і неодмінною умовою успішного професійного становлення 
студента - майбутнього психолога. 

Для того, щоб посилити взаємовплив цих двох складових на етапі профе-
сійного становлення студентів-психологів, ми вважаємо за необхідне: 
1) розвивати професійну мотивацію; 
2) розвивати здатності і готовність особистості до конструктивного регулю-
вання конфліктів та саморегуляції - конфліктну компетентність; 
3) здійснювати цей розвиток у формі колективної пізнавальної діяльності 
(психодіагностичні процедури, дослідницькі семінари, тренінгові заняття, ро-
льові й ділові ігри, «мозкові штурми», тощо). 

Тобто, можна говорити про необхідність застосування спеціальної програ-
ми розвитку для студентів-психологів, що має включати, на наш погляд, декі-
лька етапів. 

Перший етап цієї програми - підготовчий. Він буде включати в себе 
психодіагностичні процедури, інтерв'ю за результатами тестування, бесіди та 
індивідуальне консультування за потребою. Також на цьому етапі відбувається 
формування тренінгових та інших груп. 

Другий етап - розвивальний. Він буде складатися зі спеціально розробле-
них і підібраних рольових ігор та тренінгових занять. Програма розвивальних 
занять цього етапу складається за класичною схемою проведення соціатьно-
психологічного тренінгу. 

Третій етап - контрольний, на якому буде проводено контрольне психодіа-
гностичне дослідження, аналіз результатів програми та визначення тих заходів, 
які мають на меті посилення корекційного впливу на окремі компоненти як 
професійної мотивації, так і конфліктної компетнтності. 
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Отже, ми розглядаємо професійна мотивацію як процес наповнення смис-
лами найбільш значущих стимулів праці, в результаті чого виникає структура у 
вигляді ієрархії смислоутворюючих мотивів, здатна здійснювати зворотній 
вплив на трудову поведінку особистості 

А конфліктну компетентність студентів-психологів ми вважаємо інтеграль-
ним утворенням (близько до трактування Л.А. Петровської), найважливішою се-
ред складових якого бачимо суб'єктну позицію майбутніх психологів у конфлікті, 
яка базується на їх емпатійно-рефлексивній культурі та культурі саморегуляції. 

На нашу думку, конфліктна компетентність і професійна мотивація є од-
ними з найважливіших характеристик становлення професіоналізму в системі 
підготовки фахівців-психологів і тому потребують всебічного вивчення. 

Система підготовки фахівців - майбутніх психологів для забезпечення їх 
високого професійного рівня, на наш погляд, має включати в себе програми 
розвитку конфліктної компетентності та професійної мотивації. 
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