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Pilhuk T. S. PEDAGOGICAL CREATIVITY AS THE BASIS FOR REALIZATION
OF THE TEACHER-PROFESSIONAL. The article examines the psychological analysis of
the problem of development of pedagogical creativity of the teacher-professional. Presents the
understanding of the essence of the concept of "teacher-professional". Scientifically substantiates
the concept of pedagogical creativity of the teacher. Pedagogical creativity considers as an
integral process of professional implementation and self-actualization of the teacher, the central
element of which is the personally-oriented developmental interaction. The basic categories of
the problem of pedagogical creativity, in particular, "creativity", "pedagogical creativity",
"creative personality of the teacher- professional", are discovered in the article. Considers the
achievements of scientists in the field of the study of psychological mechanisms of pedagogical
creativity of the teacher-professional, problems of professional development, skills and
professionalism. Determines the leading researches of scientists, who work on the problems of
the development of pedagogical creativity of the individual in the educational environment. It
notes that the psychological problems of professional formation of the personality of a teacherprofessional are most topical. The essence of the concept of pedagogical creativity is revealed
through the main characteristic features. As a result of the surveying of teachers of the city of
Poltava and Poltava region (112 people) it was found, that a large number of respondents
believes that the qualities, which should be developed by the teacher, to acquire pedagogical
creativity, are: 30,4% – the ability to self-realization; 21,4% of respondents believe that the
teacher need to develop an aspiration to self-improvement; 19.6% - independence; 14,3% –
professionalism, 10.7% – the teacher should be tolerant; 3,6% believe that the teacher should
possess the ability to apply knowledge in practical activities.
Keywords: creativity, pedagogical creativity, self-actualization, teacher, teacher-professional,
creative teaching, professionalism.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
Сергєєнкова О. П., Подшивайлов Ф. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ
МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА. Стаття
присвячена визначенню понятійного конструкту «психологічні чинники розвитку
мотиваційної сфери особистості» та виділенню ряду психологічних чинників, що
сприяють оптимізації розвитку особистості майбутнього фахівця в умовах освітнього
середовища вищого навчального закладу. Проаналізовано емпіричні дослідження
мотиваційних феноменів навчально-професійної діяльності студентів вищих навчальних
закладів. На основі визначення поняття «мотиваційна сфера особистості» та розуміння
чинника в його широкому значенні (не лише як фактору, а і як властивості, особливості й
навіть умови) виділено класи чинників розвитку мотиваційної сфери особистості –
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фізичні, соціальні та психологічні. Психологічний чинник розвитку особистості – це внутрішня, психічна передумова, що актуалізує процес розвитку й детермінує спрямованість та
характер його протікання. Виділено наступні психологічні чинники розвитку мотиваційної
сфери особистості сучасного студента: уявлення про саму мотиваційну сферу, її структуру,
механізми, властивості; уміння виявляти і задіювати власні ресурси у процесі життєдіяльності; оволодіння у процесі навчання способами моделювання психологічних явищ, побудови і
використання особистісних типологій; цінності і смисли, закладені в освітній процес.
Ключові слова: мотив, мотивація, учбова мотивація, мотиваційна сфера особистості,
розвиток особистості, психологічні чинники розвитку особистості.
Сергеенкова О. П., Подшивайлов Ф. М. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
СТУДЕНТА. Статья посвящена определению понятийного конструкта «психологические
предпосылки развития мотивационной сферы личности» и выделению ряда
психологических предпосылок, способствующих оптимизации развития личности
будущего специалиста в условиях образовательной среды высшего учебного заведения.
Проанализированы эмпирические исследования мотивационных феноменов учебнопрофессиональной деятельности студентов высших учебных заведений. На основе определения понятия «мотивационная сфера личности» и понимания предпосылки в еѐ широком значении (не только как фактор, но и как свойство, особенность и даже условие)
выделены классы предпосылок развития мотивационной сферы личности – физические,
социальные и психологические. Психологическая предпосылка развития личности – это
внутренняя, психическая предпосылка, актуализирующая развитие и детерминирующая
направленность и характер протекания процесса развития. Выделены следующие психологические предпосылки развития мотивационной сферы личности современного студента: представления о самой мотивационной сфере, еѐ структуре, механизмах, свойствах;
умение выявлять и задействовать собственные ресурсы в процессе жизнедеятельности;
овладение в процессе обучения способами моделирования психологических явлений,
построения и использования личностных типологий; ценности и смыслы, заложенные в
образовательный процесс.
Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация, мотивационная сфера личности,
развитие личности, психологические предпосылки развития личности.

Постановка проблеми. Головною суперечністю навчання у сучасному
вищому навчальному закладі є необхідність забезпеченя оволодіння професійною діяльністю у межах та засобами якісно іншої – учбової – діяльності.
Учбова діяльність структурно та функціонально має багато спільного з професійною діяльністю, однак характеризується сутнісно іншими властивостями й особливостями. Для досягнення мети оволодіння студентами професією
необхідно організувати такий освітній процес, який забезпечує перехід одного типу діяльності (учбово-пізнавальної) в інший (професійної) з відповідними змінами у мотиваційній сфері особистості студента. Основні відмінності,
що визначають всю складність переходу від учбової до професійної діяльності, знаходяться у площині потреб, мотивів, цілей і предметів діяльності студента. А отже, надзвичайно актуальним є виявлення психологічних чинників
розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього професіонала.
Мета цієї публікації – визначити та розкрити сутність психологічних
чинників розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього фахівця з
вищою освітою.
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Вихідні передумови. Згідно багатовимірної теорії особистості вітчизняного вченого В. Ф. Моргуна [21], яка, як зазначає В. В. Рибалка, є органічним продовженням поглядів Т. П. де Шардена та В. І. Вернадського [31,
с. 214], особистість – це людина, що активно оволодіває власною індивідуальністю, суспільством, природою, та свідомо їх перетворює; людина, що має
унікальне динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій, потребово-вольових переживань, змістовних спрямованостей, рівнів оволодіння
досвідом реалізації різних форм діяльності. Цим співвідношенням детермінується свобода суб‟єктивного самовизначення особистості у її вчинках та міра
відповідальності за їх (включаючи й несвідомо-непередбачувані) наслідки
перед природою, суспільством та своєю совістю [20, с. 33]. Таке визначення
особистості включає в себе багато мотиваційних феноменів (орієнтація, потреба, воля, спрямованість тощо), що дає підстави вважати мотиваційну сферу
ядром особистості, зокрема, на це вказує і Є. П. Ільїн, зазначаючи, що мотиваційна сфера безсумнівно є ядром особистості [14, с. 20]. Відповідно, мотиваційна сфера особистості є центром простору особистості, де перетинаються всі особистісні властивості, що визначають характер мотиваційних
процесів, і який задає спрямованість, забезпечує стійкість, стабільність та
цілісність особистості [24, с. 6].
Виклад основного матеріалу. Для визначення чинників розвитку мотиваційної сфери особистості студента необхідно проаналізувати мотиваційні
феномени, що стосуються його провідної діяльності. На базі загальної мотивації учбової діяльності (професійної, пізнавальної, прагматичної, суспільногромадської та особисто-престижної) у студентів (втім, як і у школярів старших класів) з‟являється певне ставлення до різних учбових предметів. Воно
обумовлюється важливістю предмету для професійної підготовки; інтересом
до певної галузі знань і до даного предмету як її частини; якістю викладання
(задоволеністю заняттями з даного предмету); мірою складності оволодіння
цим предметом виходячи з власних здібностей; взаєминами з викладачем даного предмету. Усі ці мотиватори можуть знаходитися у різних відносинах
один з одним (взаємодія або конкуренція) і мати різний вплив на навчання,
тому повне уявлення про мотиви учбової діяльності можна одержати, лише
виявивши значущість для кожного студента всіх цих компонентів складної
мотиваційної структури. Це дозволить встановити і мотиваційну напруженість у даного суб‟єкта, тобто суму компонентів мотиву навчальної діяльності: чим більше компонентів обумовлює цю діяльність, тим більша у нього
мотиваційна напруга [42].
Важливість знання структури мотивації навчальної діяльності особливо
виразно виявляється при вивченні ефективності професійного навчання.
У дослідженні А. А. Реана не було виявлено відмінностей у ставленні до обраної професії у студентів професійно-технічних училищ з різною успішністю навчання. Автор справедливо пояснює це тим, що загальноосвітні предмети, що вивчаються в ПТУ не сприймаються як професійно значущі, тому і
ставлення до них у обох груп студентів однакове. Відмінності ж у ставленні
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до професії стали істотними (на користь успішних студентів), коли було проаналізовано успішність зі спеціальних предметів і виробничої практики [28].
Аналогічні дані одержані і при вивченні процесу навчання у вищому навчальному закладі (В. А. Якунін і Н. І. Мєшков): значна частина студентів переконана, що загальнонаукові і загальноосвітні дисципліни не наближають, а
віддаляють їх від оволодіння професійно важливими знаннями і навичками [43]. Невипадковим є і те, що найбільший відсів студентів відбувається на
перших курсах, при вивченні саме цих дисциплін.
Характерно, що чинник мотивації для успішного навчання виявився
важливішим, ніж чинник інтелекту. Успіхи у навчанні не виявили тісного і
достовірного зв‟язку з інтелектом студентів (за даними М. Д. Дворяшиної
учбові успіхи за рівнем інтелекту можна прогнозувати у 56% дівчат і лише у
35% юнаків), тоді як за рівнем мотивації навчальної діяльності «сильні» та
«слабкі» студенти розрізнялися. Перші мають потребу в освоєнні професії на
високому рівні, орієнтовані на отримання міцних професійних знань і практичних навичок. Інші ж у мотиваційній сфері мають в основному зовнішні
мотиватори: уникнути засудження, покарання за погане навчання, не позбутися стипендії тощо [10].
Усвідомлення високої значущості мотиву навчання для успішного навчання призвело до формування «принципу мотиваційного забезпечення учбового процесу» (О. С. Гребенюк) [9]. Важливість цього принципу витікає з
того факту, що в процесі навчання у ВНЗ сила мотиву навчання і освоєння
обраної спеціальності знижується, що неодноразово наголошувалося у різних
дослідженнях. За даними А. М. Василькова та С. С. Іванова, одержаними на
вибірці курсантів військово-медичної академії, причинами цього є: незадовільні перспективи роботи і служби, недоліки в організації учбового процесу,
побуту і дозвілля, недоліки виховної роботи. Цими ж авторами показано, що
студенти, які відрізняються самостійністю і схильністю до авторитарності й
ригідності виявляють істотніше зниження професійної спрямованості [6].
П. М. Якобсон запропонував для мотивів навчальної діяльності свою
класифікацію [41]. Перший вид мотивів П. М. Якобсон називав «негативними». Під цими мотивами він розумів спонуки студента, викликані усвідомленням певних незручностей і неприємностей, які можуть виникнути в тому
випадку, якщо студент не буде добросовісно навчатися: догани, погрози батьків тощо. По суті, при такому мотиві – це навчання без жодного інтересу, без
інтересу і до отримання освіти, і до відвідування учбового закладу. Мотив відвідування учбового закладу не пов‟язаний з потребою отримання знань або з
метою підвищити особистий престиж. Цей мотив необхідності, властивий деяким студентам, не може привести до успіхів у навчанні, і його здійснення
вимагає насильства над собою, що при слабкому розвитку вольової сфери
призводить до полишення цими студентами учбового закладу. Другий різновид мотивів учбової діяльності, за П. М. Якобсоном, теж пов‟язаний із позанавчальною ситуацією, що має, проте, позитивний вплив на навчання. Дії з
боку суспільства формують у студента почуття обов‟язку, яке спонукає його
263

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. 12. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 22

здобути освіту і стати повноцінним громадянином, корисним для країни, для
своєї сім‟ї. Така установка на навчання, якщо вона стійка і займає істотне місце в спрямованості особистості студента, робить навчання не просто потрібним, але і привабливим, дає сили для подолання труднощів, для прояву терпіння, посидючості, наполегливості. У цю ж групу мотивів П. М. Якобсон відносить і мотиви, пов‟язані з вузькоособистісними інтересами. Процес навчання при цьому сприймається як шлях до особистого благополуччя, як засіб
просування по життєвих сходинках. Наприклад, у студента немає інтересу до
навчання як такого, але є розуміння, що без знань надалі не вдасться «просунутися», і тому додаються зусилля для оволодіння ними. Такий мотив часто
зустрічається серед студентів-заочників, вимушених одержувати вищу, наприклад, педагогічну, освіту за вказівкою адміністрації, для підвищення тарифного розряду тощо. Навчання у ВНЗ є для багатьох з них формальним актом для отримання диплома про вищу освіту, а не для підвищення своєї педагогічної майстерності. Третій вид мотивації, за П. М. Якобсоном, пов‟язаний
із самим процесом учбової діяльності. Спонукою є пізнавальна потреба, допитливість; мотивація навчання відображає стійкі пізнавальні інтереси. Загалом, специфіка мотивації учбової діяльності залежить, як відзначає
П. М. Якобсон, від особистісних особливостей студентів: від потреби в досягненні успіху або, навпаки, від лінощів, пасивності, небажання здійснювати
зусилля над собою, стійкості до невдач (фрустрації) тощо [41].
Останніми роками посилилося розуміння психологами і педагогами ролі позитивної мотивації до навчання, яка забезпечує успішне оволодіння
знаннями й уміннями. При цьому виявлено, що висока позитивна мотивація
відіграє роль компенсуючого чинника у випадку недостатньо високих здібностей; проте у зворотному напрямі цей чинник не спрацьовує – ніякий високий рівень здібностей не може компенсувати відсутність учбового мотиву
або низьку його вираженість, не може привести до значних успіхів у навчанні. А. І. Гебос виділила чинники (умови), що сприяють формуванню у студентів позитивної мотивації до навчання: усвідомлення найближчої і кінцевої
мети навчання; усвідомлення теоретичної і практичної значущості засвоюваних знань; емоційна форма викладу учбового матеріалу; демонстрація «перспективних ліній» у розвитку наукових понять; професійна спрямованість учбової діяльності; вибір завдань, що створюють проблемні ситуації в структурі учбової діяльності; наявність допитливості і «пізнавального психологічного клімату» в учбовій групі [8].
Соціальні умови життя істотно вплинули на мотиви вступу до ВНЗ. Це
виразно видно з даних, одержаних С. В. Бобровицькою. Втрата колишніх цінностей і орієнтирів у житті, тяжке положення системи освіти й армії привели
до нових мотивів вступу у ВНЗ. Лише 43% опитаних першокурсників педагогічного інституту мали орієнтацію на оволодіння професією, при цьому лише
половина заявила, що їм подобається робота і спілкування з дітьми. Інші (з
орієнтованих на педагогічну професію) прийшли у педагогічний ВНЗ тільки
тому, що їм подобається який-небудь предмет чи ж для підвищення інтелек264
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туального рівня. Друга група студентів, що склала більшість (57%), вступаючи до ВНЗ, не ставила перед собою цілі отримання педагогічної освіти і не
хотіла працювати за фахом. Мотивами вступу до педагогічного ВНЗ (ймовірно, як і в будь-якій іншій) у них були: легкість, із їхньої точки зору, вступу,
небажання йти в армію (у хлопців), можливість спілкування з однолітками,
необхідність мати час для самовизначення, престижність диплому про вищу
освіту (саме диплому, а не освіти) [3]. Останнє свідчить про девальвацію вищої освіти. Цінністю стають не знання чи сама освіта, а документ про неї.
Але існують і дещо інші погляди. За даними Ф. М. Рахматулліної, на
всіх курсах перше місце по значущості займав «професійний» мотив. Друге
місце на першому курсі було у «пізнавального» мотиву, але на подальших курсах на це місце вийшов загальносоціальний мотив, відтіснивши «пізнавальний» мотив на третє місце. «Утилітарний» (прагматичний) мотив на всіх курсах займав четверте місце; характерно, що від молодших до старших курсів
його рейтинг падав, тоді як рейтинг «професійного» мотиву, як і «загальносоціального», зростав [27]. Аналіз специфіки процесу розвитку професійної
мотивації на першому, третьому та п‟ятому курсах, здійснений Н. Ю. Воронковою, показав, що у середині свого навчання студенти відчувають мотиваційну кризу, причиною якої є передусім невиправдані очікування від навчально-професійної діяльності на початку навчання [7]. Р. С. Вайсман спостерігав динаміку зміни від 1-го до 4-го курсу мотивів «творчого досягнення», «формально-академічного» досягнення і «потреби досягнення» у студентів психологічного факультету. Під мотивом творчого досягнення автор розуміє прагнення до рішення якої-небудь наукової або технічної задачі і до успіху в науковій діяльності. Мотив «формально-академічного» досягнення розуміється
ним як мотивація на відмітку, хорошу успішність; «потреба досягнення» означає яскраву вираженість обох мотивів. Р. С. Вайсман виявив, що мотив творчого досягнення і потреба досягнення зростають від 3-го до 4-го курсів, а мотив «формально-академічного» досягнення знижується від 2-го до 3 – 4-го курсів. При цьому мотив творчого досягнення на всіх курсах значно превалював
над мотивом «формально-академічного» досягнення [4].
Високий рівень розвитку мотивації діяльності, зокрема досягнення успіху, як зазначають Н. В. Наумчик і Н. В. Тараненко, є одним з основних показників особистісної зрілості [22]; а, як слушно вказує Н. М. Дідик, особливої актуальності особистісна зрілість набуває у професійній підготовці майбутніх психологів, оскільки завдання, методи та зміст їхньої майбутньої діяльності визначаються їх особистістю. Психолог працює з особистістю і, водночас, є нею сам – об‟єкт та суб‟єкт психологічної допомоги збігаються [11,
с. 36]. Н. Б. Іванцова, міркуючи таким же чином, наголошує на тому, що вивчення практичної психології не може бути зведено до засвоєння інформації
та вироблення навичок – воно разом із цим має гармонізувати внутрішні психічні структури суб‟єкта навчання [15, с. 112].
Як бачимо, особливістю мотиваційної сфери особистості студента є наявність у нього особливої мотивації – учбової, яка може бути внутрішньою,
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орієнтованою на сам процес пізнання, та зовнішньою, орієнтованою на досягнення успіху (одержання професії чи диплома) чи уникнення невдачі. Необхідним для становлення професіоналізму майбутнього фахівця є набуття особистісної зрілості, що знаходить своє відображення в ціннісно-смисловій
складовій мотиваційної сфери особистості студента.
У вищезазначеному було зроблено спробу попередньо описати прояви
мотиваційної сфери особистості майбутнього професіонала в освітньому середовищі. Далі перейдемо до розгляду поняття розвитку особистості в умовах навчально-професійної діяльності. Автор генетико-психологічної теорії
народження, зростання та існування особистості С. Д. Максименко на основі
ґрунтовного узагальнення теоретичних поглядів класиків вітчизняної та зарубіжної психології визначає особистість як форму існуванні психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, та має свій унікальний та неповторний внутрішній світ. Саме таке визначення особистості є значимим для
освіти, яку можна назвати спрямованою на розвиток особистості.
С. Д. Максименко виділяє чинник системотвірності у структурі особистості,
яким є психологічна цілісність особистості, і виокремлює змістові, ключові
ознаки особистості: цілісність, унікальність, здатність до вираження, відкритість та незавершеність, саморегуляція [19, с. 25–26]. Ознака відкритості і
незавершеності забезпечують саму можливість розвитку та саморозвитку
особистості, їх неперервність і взаємообумовленість у процесі життя. Стрижневим для психолого-педагогічної науки і практики є поняття розвитку. Сучасна психологія розвиток психіки розглядає як послідовні, прогресуючі (хоч
і містять у собі окремі моменти регресу), в цілому незворотні кількісні та якісні зміни психіки живих істот. Рушійними силами розвитку психіки людини
як суб‟єкта діяльності, як особистості є внутрішні протиріччя, що виникають
у самому процесі розвитку [25, с. 306–307]. У педагогіці поняття розвиток
зазвичай вживають як синонім поняття формування. Розділяючи думку
С. О. Сисоєвої, будемо розрізняти змістовне навантаження цих понять. Під
розвитком особистості будемо розуміти зміни її внутрішніх задатків, спричинених внутрішніми факторами – протиріччями. Формування ж, при цьому,
розглядається як подальший розвиток або становлення особистості, обумовлене зовнішніми факторами, що сприяють виникненню протиріч як рушійної
сили розвитку. Під зовнішніми факторами перш за все розуміється соціальне
середовище [34, с. 154].
Аналіз дисертаційних досліджень та інших публікацій, присвячених
вивченню психологічних чинників різних феноменів (В. С. Банцер [2],
Я. З. Василькевич [5], І. А. Дружиніна [12], Л. Є. Ерастова [13], С. Б. Кузікова
[16], Н. М. Макаренко [18], І. І. Садова [32], І. В. Секрет [33], Л. І. Тищук
[35], А. Ф. Федоренко [36], В. М. Ямницький [44]) показав, що більшість авторів розглядають його як фактор (про що навіть свідчить переклад цього поняття російською мовою). Деякі автори (Ю. В. Романова [30], Н. І. Чабанюк
[38], О. В. Шевченко [40]) говорять про детермінацію чи навіть самодетермі266
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націю (В. І. Чирков [39]). Однак в українській мові існують поняття фактор і
поняття чинник як самостійні окремі терміни. Причому в поняття чинник закладено більш широкий зміст, порівняно з поняттям фактор.
Чинниками можуть виступати, на нашу думку, і фактори, і властивості,
і особливості, і навіть умови. Це дало нам підстави змістовно розглядати поняття психологічний чинник як передумови, а переклад російською мовою
зробити як «предпосылки».
Розглядаючи поняття чинник як фактор, умову, рушійну силу, причину
будь-якого процесу, яка визначає його характер або одну з основних рис, перейдемо до розгляду понятійного конструкту «психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості».
Психологічними чинниками мотиваційної сфери особистості можуть
виступати згідно теорії «концептуального інтелекту» Р. Лі [45] та положень
про понятійне мислення М. О. Холодної [37]: фактор наявності самої структурної моделі мотиваційної сфери особистості, циклічність функціонування
мотиваційної сфери особистості як її властивість, особливості прояву окремих показників мотиваційної сфери особистості, внутрішні індивідуальні
умови своєрідного поєднання та ієрархії мотиваційних феноменів у кожної
конкретної особистості тощо.
Таке широке розуміння поняття чинники обумовило визначення понятійного конструкту психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості з подальшим виділенням самих психологічних чинників розвитку
мотиваційної сфери особистості майбутніх фахівців. Стосовно розвитку мотиваційної сфери особистості можна виділити наступні класи чинників: фізичні (фізичні параметри анатомо-фізіологічної, психофізіологічної підструктури особистості (за І. П. Павловим, Б. Г. Ананьєвим [1], О. В. Лібіним [17],
В. В. Рибалкою [29]), наприклад, сила, рухливість нервової системи); соціальні (які за певних умов можна розглядати як фізичні, коли, наприклад, мова
йде про силу зовнішнього впливу, тиску); психологічні (параметри психіки самої особистості, що розвивається).
Фізичні, соціальні та психологічні чинники є рушійною силою розвитку мотиваційної сфери особистості, тому що вони включають в себе описані
Л. С. Виготським протиріччя (між цілями, задачами і наявними для їх досягнення засобами; між прагненнями і можливостями для їх задоволення; між
тенденціями до мінливості і до стереотипії; між старим і новим тощо [25,
с. 307]) – вирішення таких протиріч призводить до якісних особистісних змін.
Згідно А. Пуанкаре [26], наукове доведення є рушійно-інструментальною силою пізнання певного процесу, явища чи феномену в чітко обумовлених початкових і граничних умовах. Встановлення необхідних умов є інструментальним рівнем наукового доведення. Досліджуючи психологічні чинники, ми
встановлюємо необхідні умови, тобто знаходимось на інструментальному
рівні наукового доведення (іншими словами, займаємось пошуком і описом
інструментів, наприклад, розвитку мотиваційної сфери в межах існуючих фізичних та соціальних чинників).
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Для здійснення певного процесу потрібно два класи умов: необхідні та достатні. Без дотримання достатніх умов початок процесу неможливий, для повного завершення процесу потрібно дотримання необхідних умов. У нашому випадку фізичні чинники виступають достатньою умовою розвитку мотиваційної сфери особистості, а психологічні – необхідною. Таким чином, психологічний чинник
розвитку особистості – це внутрішня, психічна передумова, що актуалізує процес розвитку і детермінує спрямованість та характер його протікання.
Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості виділені на основі логіки освітнього процесу (знання → уміння, навички; особистісні
властивості → професіоналізація особистості) та алгоритму функціонування
мотиваційної сфери особистості. Відповідно було виділено наступні психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента:
– уявлення про саму мотиваційну сферу, її структуру, механізми,
властивості;
– уміння виявляти і задіювати власні ресурси у процесі життєдіяльності;
– оволодіння у процесі навчання способами моделювання психологічних явищ, побудови і використання особистісних типологій – як загальних,
так і пов‟язаних зі специфікою майбутньої професійної діяльності;
– цінності і смисли, закладені в освітній процес.
На основі виділених психологічних чинників було розроблено програму
оптимізації розвитку мотиваційної сфери особистості майбутніх психологів [23]. Програма складається з трьох блоків: інформаційного, діагностичного
та розвивального. Враховуючи напрям підготовки студентів – майбутніх психологів, в інформаційному блоці представлено сутність основних понять проблеми мотивації, модель мотиваційної сфери особистості, подано метод побудови типології особистості за окремими показниками мотиваційної сфери та
опис психологічних характеристик типів особистості за показниками «мотивація досягнення», «адаптивність–перфекціонізм», «учбова мотивація». У діагностичному блоці представлено психодіагностичний інструментарій для виявлення індивідуальних особливостей мотиваційної сфери особистості кожного студента та визначення його типу. Розвивальний блок містить завдання та
вправи на розвиток розуміння суті мотиваційних феноменів, усвідомлення
власних сильних і слабких типологічних особливостей та уміння вибудовувати
стратегію поведінки і діяльності, спираючись на сильні сторони власної мотиваційної сфери. Розроблена програма органічно вписується у навчальнопрофесійну діяльність студентів-психологів і не потребує організації додаткових спеціальних занять. Особливістю запропонованої програми є її відкритість: вона може модифікуватись у процесі роботи і стати спільним продуктом
співпраці або партнерської взаємодії викладача, студента чи групи студентів.
Взявши за основу логіку та алгоритм запропонованої програми розвитку мотиваційної сфери особистості майбутніх психологів, можна розробити аналогічні програми для студентів різних напрямів професійної підготовки.
Висновки. Психологічними чинниками розвитку мотиваційної сфери
особистості сучасних студентів є: уявлення студентів про структуру і функ268
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ціонально-динамічні особливості мотиваційної сфери особистості; здатність
студентів досліджувати свої власні індивідуальні особливості мотиваційної
сфери (цей чинник реалізується, задіюється в освітньому процесі шляхом
оволодіння студентами різноманітними методами й методиками вивчення,
діагностування індивідуальних особливостей мотиваційної сфери за окремими емпіричними показниками її структурних компонентів); оволодіння способами моделювання типологій особистості за показниками мотиваційної
сфери, здатність виявляти власний тип особистості за певними показниками
мотиваційної сфери особистості з метою оптимальної ефективної самореалізації себе в межах відповідного типу, спираючись на сильні типологічні властивості для набуття позитивного досвіду навчально-професійної діяльності;
становлення системи цінностей і смислів, що забезпечують життєву і професійну реалізацію особистості в соціумі на принципах внутрішньої свободи,
любові, самодостатності, цілісності, стійкості, стабільності, почуття власної
гідності з метою закріплення позитивного досвіду життєтворення.
Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні змісту
чинників розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента, а також у виявленні загальних закономірностей та передумов розвитку мотиваційної сфери особистості.
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Serhieienkova O. P., Podshyvailov F. M. PODSHYVAILOV F. M. PSYCHOLOGICAL
PREMISES
OF
DEVELOPMENT
OF
CONTEMPORARY
STUDENT’S
MOTIVATIONAL SPHERE OF PERSONALITY. The article is devoted to determination of
concept «psychological premises of development of motivational sphere of personality» and
selection of row of psychological premises cooperant to optimization of development of
personality of future specialist in the conditions of educational environment of higher
educational establishment. Empiric researches of the motivational phenomena of educationalprofessional activity of students of higher educational establishments are analyzed. On the basis
of determination of concept «motivational sphere of personality» and understanding of premise
in its wide value (not only as factor but also as property, feature and even condition) the classes
of premises of development of motivational sphere of personality are selected as physical, social
and psychological. Psychological premise of development of personality is internal, psychical
prerequisite that actualize development and determine an orientation and character of
development process flowing. The following psychological premises of development of
contemporary student‟s motivational sphere of personality are selected: imaginations of the
motivational sphere, its structure, mechanisms, properties; ability to expose and involve own
resources in the life process; studying in the learning process the modelling methods of the
psychological phenomena, construction and use personality typologies; values and senses found
in an educational process.
Keywords: motive, motivation, academic motivation, personality‟s motivational sphere,
personality development, psychological premises of personality development.
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Січка Вікторія Іванівна
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДНОСИН В СІМ’Ї НА СПРИЙНЯТТЯ
СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Січка В. І. ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДНОСИН В СІМ’Ї НА СПРИЙНЯТТЯ
СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. В статті надається аналіз
результатів дослідження психологічних особливостей візуалізації сучасної картини світу у
підлітків з повних і неповних сімей, а саме розуміння сенсу життя, найбільш важливого,
позитивного та негативного в житті, осмислення подій та цінностей сучасного світу. При
аналізі результатів дослідження, було виділено 14 категорій візуалізації образу «Символ
країни». Домінуючими виявились такі категорії: «Символіка» (прапор, герб, гімн);
категорії: «Калина», «Природа», «Дім», «Карпати», «Свобода» та «Єдність», «Гроші»,
«Українська мова», «Воля». Виявлено, що особливості візуального символу дозволили
через окремий образ дати цілісне уявлення про образ світу, ціннісні орієнтири сучасних
підлітків. З самого народження досвід сімейних відносин закладається в дитині і,
в наслідок, впливає на соціальну адаптацію і формування власного «Я» у підлітка,
формування самооцінки і самосвідомості. Батьки з повних сімей забезпечують більше
злиття з підлітком, ніж батьки з неповних родин, вони більше опікуються дітьми,
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