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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ: 

ТЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена аналізу динаміки розвитку професіішої 
мотивації студентів різних курсів. Визначено гендерні особливості 
і психологічні прийоми формування, внутрішньої мотивації 
професійної діяльності. 
Ключові слова: особистість студента, потреби, мотиви, 
динаміка розвитку, гендерні особливості. 

Статья посвящена анализу динамики развития профессиональной 
мотивации студентов разных курсов. Определены гендерные 
особенности и психологические приёмы формирования внутренней 
мотивации профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: личность студента, потребности, мотивы, 
динамика разбития, гендерные особенности. 

This article analyzes the development dynamic of the professional 
motivation of students from different courses. Identified gender 
differences and psychological methods of formation of the inner 
motivation of professional activities. 
Key words: individual of student, needs, motivations, development 
dynamic, gender-specific. 

ктуалъною проблемою профе-
сійної освіти є трансформація 

2 мотивів пізнавальної діяльності 
І/студента у професійну мотива-

а'Дію фахівця. Цей процес полі мотиво-
'' ваний, має складну структуру і взаємо-
"обумовлений характер розвитку усіх 
'і компонентів. 

Динаміка професійної мотивації 
студентів змінюється від курсу до кур-
су та має суттєві тендерні особливості. 
Вона є результатом формування емо-
ційно-ціннісного ставлення студента 
до майбутньої професії, яке містить: 
задоволеність професією; динаміку за-
доволеності фахом від курсу до курсу; 
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чинники, що впливають на формуван-
ня задоволеності: соціально-психоло-
гічні, психолог-педагогічні, диферен-
ціально-психологічні, у тому числі і 
тендерні особливості студентів; систе-
ма і ієрархія мотивів, що визначають 
позитивне або негативне відношення 
до обраної професії; різні стратегії, 
технології, методи навчання; соціаль-
ні групи, в які включено студента; мо-
тиви творчості в майбутній професій-
ній діяльності. Проблема професійної 
мотивації студентів досліджували такі 
вчені: в своїх працях такі вчені: М.І. 
Олексісва, І.А. Васильєв, Т.А. Плато-
нов, В.К. Вілюнас, С.С. Занюк, Е.П. 
Ільїн, І.В. Нікітіна, В.А. Якуніна, Н.В. 
Нестерова, В.Т. Лісовський, А.В, Дмі-
трієв та інші. Метою статті є аналіз ди-
наміки розвитку професійної мотива-
ції студентів різних курсів і виділення 
тендерних особливостей формування 
професійної мотивації. Дослідження 
психологів свідчать, що становлення 
майбутнього фахівця, на думку В.А. 
Якуніна, Н.В. Нестерової[13], можливо 
лише при сформованому мотивацій-
но-ціннісному відношенні в його про-
фесійному ставленні. Н.В. Нестерова, 
аналізуючи психологічні особливості 
розвитку учбово-пізнавальної діяль-
ності студентів, розділяє весь період 
навчання на три етапи: 

I етап (І курс) Характеризується ви-
сокими рівневими показниками про-
фесійних і навчальних мотивів. Вони 
ідеалізуються, оскільки обумовлені ро-
зумінням їхнього суспільного сенсу, а 
не особистісного. 

II етап (II, III курс) Відрізняється 
загальним зниженням інтенсивності 
всіх мотиваційних компонентів. Піз-
навальні і професійні мотиви пере-
стають управляти навчальною діяль-
ністю. 

III етап (ІУ-У) Характеризується 
тим, що зростає ступінь усвідомлення 
і інтеграції різних форм мотивів на-
вчально-професійної діяльності сту-
дентів. 

За допомогою експериментів, про-
ведених у Національному університе-

ті харчових технологій (2002-2012 рр у 
було з'ясовано, що найбільш задоволр 
ні обраною професією студенти-пері 
шокурсники. Дослідження показали! 
що даний чинник більш значущий 
для студентів-чоловіків (на 29%). м 

Студенти І курсу спираються,. я|| 
правило, на свої ідеальні уявлещЯ 
про майбутню професію, які на більш 
старших курсах при зіткненні з реаті 
ями життя підпорядковуються змінай! 
що іноді набувають болісного характер 
ру у зв'язку з розмитою перспективо®! 
майбутнього. ; в 

Першокурсники зазвичай вбачають 
у студентстві можливість «займатисЙ 
творчістю», «можливістю самовдоіі 
коналюватися», «творчо працювати 
після закінчення ВНЗ». Однак слід з|1і 
значити, шо бажання набути основ, 
професійної майстерності у студентів Iі 

курсу найчастіше поєднується з репрй| 
дуктивною навчально-пізнавальнойї 
діяльністю. У психологічному плані ці 
мотивації несумісні, адже творчі стиму-
ли, як вже зазначалося, можуть форму-' 
ватися тільки у відповідному творчому 
середовищі, тому при виборі змісту таї 
методів навчання викладач, який пра-
нка з першокурсниками, повинен НЩ 
це обов'язково зважати. Важливе зна-
чення тут відіграє позитивне ставлен-
ня викладача до студентів, емоційний 
комфорт в аудиторії, особливо для 
студенток (на 63%). Саме на першому! 
курсі відбувається глибока психоло-
гічна перебудова особистості студента,ч 
адаптація колишнього абітурієнта до 
студентського життя. Слід зазначити,; 
що першокурсники ще не Є ЦІЛКОВИТО; 
самостійними, морально та соціально! 
зрілими суб'єктами. Досліджешія по-
казали, що більшість студентів І курсу. 
(96,4%) перебувають у матеріальний 
залежності від батьків і родичів; 59,25с; 
першокурсників підкреслюють свокй 
психологічну залежність від батьків| 
сім'ї; 89,5% вказують на психологічй 
ну залежність від друзів. Фактично всі; 
приїжджі студенти (98,7%) нудмують 
за домом, родичами, друзями, у 71Щ 
виникають проблеми і складнощі з. 

І 

244 

I РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

новим режимом дня, організацією хар-
ІРІЩнші, відпочинку, самостійною під-
їі-гйтовкою. На процес адаптації лершо-

Іурсників впливає низка факторів, го-
ловними з яких є гарні побутові умови, 

. цікаве дозвілля, знання і вміння свідомо 
Шполати труднощі й проблеми адапта-
Ійпйного періоду, задоволення навчаль-
Йішм процесом і соціальним оточенням, 
• Що дрямо впливає на формування по-

зитивного ставлення до обраного фаху. 
|18 Викладачам, що працюють з пер-
і шокурсниками, необхідно дотри-

муватись спеціальної методики чи-
тання лекцій. У перші 2-3 місяці слід 

Овертати увагу студентів па прийоми 
• слухання лекції, запису й змісту, осо-
. блшіостеїі конспектування, детально 

^роз'яснювати методику підготовки до. 
^.семінарських і лабораторних занять. 

Спостереження показують, що пер-
ріиокурсники намагаються дослівно 

записувати зміст лекції. Такі спроби 
найчастіше завершуються невдало. 

*Несистематизовані уривчасті записи, 
ЙЬщсутність активної мисленнєвої ді-
Іішьності, не дають можливості відно-

вити інформацію, отриману на лекції. 
"Тому на перших лекціях слід цілеспря-
їмовано і наполегливо вчити першо-
• курпшків записувати у логічній по-
| алдовності суттєві думки, положення, 
'•'висновки, які є результатом аналізу і 

синтезу власної мисленнєвої ДІЯЛЬНОС-
ТІ. Бажано також ознайомити студен-

т і в з вимогами до ведення конспектів: 
• дія кожної навчальної дисципліни 

І слід мати окремий зошит, сторінки 
і якого пронумерувати для полег-
, Шення пошуку інформації; 

Ц||йа титульній сторінці зошита треба 
. зазначити назву навчальної дисци-

; п цни, курс, прізвище та ініціали 
студента, вчений ступінь, звання, 
прізвище та ініціали лектора, дні та 

' Місце консультацій; 
- * на кожній сторінці варто залишати 
Я широке поле, на якому під час лек-
, < -- Цій чи самостійної роботи можна 
' робити помітки, наприклад: 

? - "Незрозуміло"; 
6 " ! -Дуже важливо"; 

А -,.Повторити за підручником" і 
т.п. 
• записи в конспекті слід робити чор-

нильною ручкою, а не олівцем, пи-
сати розбірливо; 

• цитати, важливі думки, виділяти 
іншим кольором; 

• конспектуючи лекцію, треба по-
вністю записувати назву теми, 
план, рекомендовану літературу; 

• особливу увагу слід приділяти чіт-
кості записів, визначень, правил, 
цитат, формул, схем. 
На ефективність самостійної ро-

боти студента-першокурсника зна-
чною мірою впливає керівництво нею 
викладача, яке охоплює: планування 
самостійної роботи студентів; форму-
вання в них потреб і мотивів до актив-
ної, творчої самостійної роботи; на-
вчання студентів основам самостійної 
роботи; контроль за виконанням на-
вчальних завдань. 

Формування у студентів потреб і 
мотивів до активної самостійної ро-
боти іноді відбувається внаслідок спо-
нукання (наказ, жорстка вимога) ви-
кладача. Цей спосіб неефективний, 
оскільки будь-яка. діяльність, що не 
викликає у людини професійного 
інтересу, малопродуктивна. Значно 
ефективнішим способом формування 
у студентів потреб і мотивів до само-
стійної роботи є розвиток пізнаваль-
ного інтересу до предмета, .який ви-
вчається, процесу оволодіння ним. 
Діяльність, що має у своїй основі гли-
бокий інтерес не лише до результату, 
а й до її процесуальних компонентів, 
найпродуктивніша, адже саме від неї 
людина має найбільше задоволення. 
Студент у цьому разі сам знаходитиме 
час для глибокого вивчення предмета, 
який йому сподобався. Зрозуміло, що 
викликати інтерес до навчальної дис-
ципліни, її змісту повинен викладач. 

Проведення індивідуальних та гру-
пових консультацій, на відміну від чи-
тання додаткових лекцій та організації 
самостійної роботи, надає, можливості 
більш чіткої та структурованої допо-
моги першокурсникам. 
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На таких консультаціях забезпе-
чується можливість індивідуального 
підходу до студентів із низьким рів-
нем розвитку академічних здібностей, 
яким буває важко самостійно перейти 
на новий рівень навчання у ВНЗ. Для 
таких студентів необхідним на першо-
му етапі є не лише додаткова інформа-
ція зі сторони викладача, але й регу-
лярний контроль. Слід зазначити, що 
виконання індивідуальних завдань на 
практичних та лабораторних заняттях 
на початковому етапі (І-П курс) на-
вчання у ВНЗ неможливе без супрово-
ду викладача. Потім поступово, крок 
за кроком, студентів слід орієнтувати 
на оволодіння методами самоосвіти, 
системою самоаналізу, формувати по-
чуття відповідальності за результат 
навчання і професійної підготовки. 

Третій курс надзвичайно важливий 
з позицій формування позитивного 
відношення до майбутньої профе-
сії, адже в цей період розпочинається 
спеціалізація, активізується інтерес 
студентів до науково-дослідної діяль-
ності. Ці особливості спричиняють 
звуження сфери інтересів особистос-
ті, кристалізують уявлення майбутніх 
фахівцю про особливості своєї профе-
сії, можливості творчої реалізації влас-
ного потенціалу. 

Четвертий курс - зазвичай завер-
шальний дпя отримання першого ака-
демічного ступеня "бакалавр". Сту-
денти більш глибоко ознайомлюються 
з майбутнім фахом у період практики 
на виробництві. Відбувається пере-
оцінка цінностей. У студентів підви-
щуються вимоги до змісту, форм і ме-
тодів спеціальної підготовки, форму-
ються потреби творчої самореалізації 
особистості, відбувається інтенсивний 
пошук шляхів можливого працевла-
штування чи продовження навчання в 
магістратурі. 

У студентів п'ятого-шостого курсів 
на перший план виступає перспектива 
завершення навчання у ВНЗ. Зазвичай 
вони вже мають чіткі уявлення про 
майбутній вид професійної діяльнос-
ті, свої життєві плани та перспективи, 

сформоване позитивне чи нега" 
не відношення до вибраної проф 
можливостей працевлаштування 
навчання в аспірантурі. 

Проблема задоволеності чи не 
воленості професією - інтегратив 
показник, який відображає віднош1 

ня суб'єкта до вибраної професії? 
не тільки особистіший показник, а 
й соціально-економічний, адже Низ 
ка задоволеність професією - одні, 
причин високої плинності кадрів, ш(і 
призводить до негативних економі 
них наслідків. Окрім того від зад 
волення професією залежить ріве 
психічного здоров'я індивіда, ио 
емоційний стан, загальна задовот 
ність життєдіяльністю. Очевидно," 
формування реальних уявлень мо. 
дої людини про майбутню профс' 
і засоби оволодіння нею є одним 
найважливіших завдань навчання 
ВНЗ, розпочинаючи з першого курс 
Важливим орієнтиром у формув-

ні позитивної професійної мотиві" 
має бути освітньо - кваліфікацій 
характеристика (ОКХ) спеціаліста, 
основі якої слід конструювати пр 
граму підготовки до професійної ' 
ЯЛЬНОСТІ. <і! 

Студенти - випускники, заверша: 
чи навчання у ВНЗ, повинні усвідом 
ти найважливіші вимоги до сучасно 
високопрофесійного фахівця: 
• високий професіоналізм та комЦ 

тентність у обраній сфері; 
• інноваційний характер мислення; 
• уміння управлінської діяльності;)' 
• готовність до зміни та забезпече 

реалізації творчого потенціалу під-
леглих; 

• креативна спрямованість особйї 
тості; 

• психолого-педагогічна підготов 
(здатність до регуляції емоцій, р 
зуміння інших людей, вміння впли 
вати на них); 

• висока комунікативна, політична 
правова та економічна культура; | 

• здатність та бажання до самовдос 
коналення, навчання протягсг 
усього житія та ін. 
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5; „ результати дослідження мотивації 
& навчання. Студентам були запро-
поновані 3 типи мотивів до навчання: 

. отримання знань; 
• оволодіння професією; 
отримання диплома. 

\ Н а й м и т і показники знань з ви-
Идезазначених мотивів здобув мотив 
Дотримання диплома» і у хлопців (76 %), 

Іиі у дівчат (74 .%). Найнижчі показники 
буяй виявлені в звязку з мотивом «ово-

•Шрдіння професією», що в свою чергу 
• • підкреслює той факт, що серед опи-
ІШгваних студентів вискоий відсоток 
;Йнезащкавлених в оволодінні своєю 
^професією: 12 % дівчат і 17 % хлопців 

Ше розглядають цей мотив, як мотив 
^навчання і обговорюють лише або 

|8Єтримання диплома», або «отриман-
ня знань». 

$ Причини вибору професії: 
' престиж професії; 

Ш'» сімейна традиція; 
•;. прагнення отримати професію у 
"^відповідності зі своїми схильностями; 
Р усвідомлення своїх можливостей; 

наполягання батьків; 
порада друзів; 
бажання стати майстром у своїй 

справі; 
^невисокий конкурс на дану спеці-

| альність. 
результаті, таким причинам як 

Шбажання стати майстром у своїй спра-
|Щі»; «усвідомлення своїх можливостей» 
^Надали перевагу: 4 % юнаків, 3 % ді-

вчат. Причина «сімейна традиція» ви-
явилася важливою тільки для 1 % і 
:;юнаків, і дівчат. 

Безперечними лідерами, серед на-
званих вище причин, є: «наполягання 
|^тьків» -38% у юнаків, 34 % у дівчат; 
.̂ «невисокий конкурс на дану спеціаль-
!#сть» -54 % у юнаків, 41 % - у дівчат. 
«Причина «порада друзів» більш попу-
І | р а у дівчат - 1 3 % , у юнаків - 6 % . 

Обговорюючи питання плануван-
; ня роботи за обраною спеціальністю, і 
^наскільки в о н а «сприяє здійсненню мрії» 
убув запропонований наступний пере-

можливих відповідей: 
1.. Моя мрія і моя професія - речі, абсо-

лютно не сумісні; 
здійснення моєї мрії ніяк не зале-

жить від обраної професії; 
успішна робота по моїй спеціаль-

ності сприятиме здійсненню моєї мрії; 
робота з даної спеціальності гаран-

тує мені досягнення моєї мрії. 
З точки зору опитаних студентів, 

сприяє здійсненню мрії «робота з даної 
спеціальності гарантує» юнакам - 8 %, 
дівчатам - 3 %. Відповідь «моя мрія і 
моя професія - речі, абсолютно не сумісні» 
вважали для себе вірним 27 % юнаків і 
41 % дівчат. Думки студентів з питан-
ня: «Що, на ваш погляд, найбільше в наш 
час сприяє успіху в професійній діяльнос-
ті?» виглядають таким чином: «профе-
сіоналізм» і у юнаків - 62 %, і у дівчат -
58 %, є основним для досягнення успі-
ху в професії. Якості «активність і під-
приємливість» і «вміння по-справжньому 
працювати» так само виділені студен-
тами, як ті, що користуються попитом: 
21 % - юнаки, 24 % - дівчата. Питання 
анкети про можливість повторно ви-
брати професію і спеціальність дало на-
ступні результати: 

цю ж спеціальність вибрали б 54 % 
юнаків і лише 7 % дівчат; 

зовсім іншу спеціальність готові ви-
брати 12 % юнаків і 23 % дівчат; 

професію, про яку мрію, але не на-
важувався її вибрати раніше - 17 % 
юнаків, 43 % дівчат; 

вагалися з відповіддю 17 % юнаків і 
27 % дівчат. 

До цього слід додати результати 
відповідей на питання про професій-
ні цілі і. вершину кар'єри. Відповіді: «не 
знаю» і «важко відповісти» були нада-
ні: юнаками - 52 %, дівчатами - 87 %. 
«Можливість побудувати кар'єру в обра-
ній спеціальності» бачать для себе 28 % 
юнаків і лише 3 % дівчат. 

В цілому, матеріали цього дослі-
дження дозволяють говорити про явні 
відмінності в мотивації професійного 
самовизначення студентів. Особли-
во яскраво проявляється тендерний 
фактор у даної групи студентів по 
питанню планування кар'єрного рос-
ту, планування майбутніх досягнень. 
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Якщо юнаки, планують для себе ситу-
ації зростання соціального статусу за-
вдяки професії, то дівчата, плануючи 
свою кар'єру, професійний і соціаль-
ний статус, пов'язують з активністю і 
підприємливістю, умінням працюва-
ти, але не з зростанням свого статусу, 
наприклад, шляхом підвищення в по-
сади. 

У зв'язку з цим є підстави вважати, 
що дівчата як би заздалегідь готові до 
ситуації де, незважаючи на прояв сво-
го хорошого рівня знань і професіо-
налізму, вони будуть займати нижчу 
ступінь в соціальній і професійній 
ієрархії. Юнаки в цьому сенсі більш 
впевнені, активні, в деяких випадках 
навіть «готові порушити закон» для 
того, щоб відповідати високим ста-
тусним нормам, що пред'являються 
до них суспільством. Мотивація про-
фесійного самовизначення студентів 
юнаків і мотивація професійного са-
мовизначення дівчат мають свої тен-
дерні особливості і відмінності, які для 

дівчат є перешкодою в їх профес 
му, кар'єрному зростанні. Безумовц 
така ситуація вимагає психологічнії 
супроводу у формуванні мо 
професійного самовизначення 
денток. Саме сформовані стійкі в 
трігттні професійні мотиви і мотиваій 
досягнення стануть спонукальнії»' 
і визначальними в процесі навча 
професії, формування цілісної егр? 
тури професійного самовизначенй 
особистості студента. 

Отже, мотиваційна сфера особи 
тості дуже складна і неодноріщ 
Професійна мотивація має тендер 
особливості розвитку, які потрібн 
враховувати викладачам для здійс ни, 
ня психологічної та педагогічної іті' 
тримки розвитку особистості студ-
та. Успішне вирішення цієї проб;г 
допоможе майбутньому фахівцю 
лізувати свій професійний погонці' 
і відчути задоволення від майбутнє 
перспективи. 
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