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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ МОТИВАЦІЙ СТУДЕНТІВ  
МОЛОДШИХ ТА СТАРШИХ КУРСІВ НАПРЯМУ «АЕРОНОВІГАЦІЯ»  

 
Діяльність фахівців управління повітряним рухом відрізняється складністю та 

вимагає наявності багатьох специфічних компетенцій. Відповідно, і процес 
навчання характеризується напруженістю та вимагає від студента мобілізації 
індивідуальних можливостей. Підвищений рівень професійної мотивації та її 
зрілість створюють необхідну основу для такої мобілізації. Необхідно, щоб процес 
професіоналізації особистості студента під час підготовки у ВНЗ, був 
спрямований на формування компетентного та надійного фахівця, що включає 
багато аспектів, у тому числі і діагностику, корекцію та розвиток адекватної 
професійної мотивації студента.  

Професійна мотивація – дія конкретних спонукань, які обумовлюють вибір 
професії і довготривале виконання обов’язків, пов’язаних з даною професією. 
Проблема становлення мотивів людини в професійні діяльності є однією з 
центральних в теорії професійної освіти. Визначається це тим, що саме ці мотиви 
обумовлюють стійкість і продуктивність професійної діяльності людини. 
Вивченням проблеми мотивації займалося багато науковців, зокрема Є.П. Ільїн, 
В.А. Ядов, О.М. Леонтьєв, В.К. Вілюнас, В.І. Ковальов, Г.С. Костюк, 
С.Д. Максименко, В.С. Мерлін, П.М. Якобсон, П.В. Симонов та багато інших. У 
країнах Заходу проблемами мотивації займались Дж. Аткінсон, Р. Холл, 
А. Маслоу, Х. Хекхаузен, С. Грофф та ін. 

Цілком очевидно, що структура професійних мотивів студентів молодших і 
старших курсів має суттєві відмінності, і розвиток професійних мотивацій на 
різних етапах навчання потребує спеціального супроводу. Відмінність 
професійних мотивацій на молодших та старших курсах обумовлена, зокрема, 
різним рівнем уявлень про обрану професію, досвіду розв’язання навчальних 
завдань, професійної самоідентифікації. На сьогодні немає наукових даних щодо 
відмінностей структури професійної мотивації майбутніх фахівців УПР на 
молодших і старших курсах ВНЗ. Не встановлено також основні ризики 
мотиваційних деструкцій у студентів цієї спеціальності, хоча є підстави 
припускати існування періоду мотиваційної кризи, яка вимагає спеціальних 
заходів корекції. Виключно важлива роль професійних мотивацій на молодших 
курсах обумовлена їх впливом на ставлення до навчання та побудови 
індивідуального стилю навчальної діяльності. Саме тому нами планується 
проведення емпіричного дослідження особливостей професійних мотивацій 
студентів молодших та старших курсів напряму «Аеронавігація» з метою 
визначення домінуючих професійних мотивів, виявлення їх динаміки, розробки 
засобів її оптимізації на різних етапах навчального процесу та наближення на 
старших курсах до необхідної моделі мотивацій молодого фахівця.  

Науковий керівник: Петренко О.В., к. психол. н., доцент 
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА  
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ  

 
Студентське життя повне надзвичайних і стресогенних ситуацій, тому 

студенти часто відчувають стрес і нервово-психічне напруження. Потік 
інформації, яка є офіційною або викривленою, недостовірною є причиною 
виникнення тривоги. До початку проведення дослідження було організоване 
опитування студентів різних курсів з метою визначення (ранжування) основних 
причин стресових ситуацій у студентському житті. Серед очікуваних причин – 
надмірне навчальне навантаження, взаємодія у групі, підготовка до іспитів, 
вирішення поточних матеріальних проблем, налагодження стосунків при 
проживанні у гуртожитку, студентами визначена актуальна причина – інформація 
яка є недостовірною. Через драматичні події в Україні набули значення поняття 
“інформаційне суспільство”, “інформаційно–психологічна безпека”, 
“інформаційно–психологічний захист”, “медіакомпетентність”. З’явилась життєва 
необхідність своєчасно володіти офіційною інформацією, при цьому виникли 
умови для маніпулювання інформацією. У працях закордонних та вітчизняних 
науковців Мак–Люен, Кастельс, Баришполець О.Т., Бойко С.Т., Вартанової Є.Л., 
Найдьонової Л.А та інш. висвітлюються погляди на технології розповсюдження та 
аналіз отриманої інформації. Відома концепція Мак – Люена визначала світ без 
кордонів і є більш актуальною за допомогою Інтернету. З посиланням на 
документи Ради Європи медіакомпетентність визначається як “критичне, 
вдумливе ставлення до медіа з метою виховання відповідальних громадян, 
здатних висловлювати свої судження на основі використання необхідної 
інформації”. Аналіз літератури з вивчення медіакомпетентності та розроблені 
показники професійної медіакомпетентності психологів дозволили нам визначити 
рівень декількох показників у студентів-психологів різних курсів, які впливають 
на підвищення стресостійкості студентів-психологів. Компетентність – це вміння 
мобілізувати набуті знання і досвід у певній ситуації. На нашу думку, 
мотиваційний, контактний, інформаційний показники, не є повним переліком 
медіа компетентності, але мають вплив на стресостійкість студентів. Студентам 
було запропоновано перелік питань, який визначав якому джерелу інформації 
надають перевагу, яку інформацію перевіряють і т.д. Студентам для аналізу була 
надана інформація суспільного характеру, яка потребувала уточнення. До початку 
і після остаточної оцінки інформації був визначений рівень життєстійкості 
студентів за методикою “Визначення рівня життєстійкості” (C.Мадді). З 28 
респондентів, у 17 осіб (60,7%) є задоволення від включеності у діяльність, 
високий рівень контролю при обранні рішення, прагнення до уникнення ризиків. З 
урахуванням актуальності обраної теми, буде продовжено дослідження з метою 
визначення показників медіакомпетентності майбутніх психологів.  

 Науковий керівник: Гірчук О.В., ст. викладач 
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