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Зацікавленість своєю професією одна з основних умов формування 

хорошого фахівця. Проблема виявлення соціально-психологічних факторів 

інтересу до професії у студентів актуальна, оскільки формує в них готовність 

до професійного саморозвитку, інтерес до професії, стимулює їх до 

самореалізації, самовдосконалення. 

Вибір професії, або професійне самовизначення, – основа 

самоствердження людини в суспільстві, одне з головних рішень у житті. Вибір 

професії визначає дуже багато чого, а саме: ким бути, до якої соціальної групи 

належати, де і з ким працювати, який стиль життя вибрати. 

Одним з основних факторів вибору професії є інтерес до того чи іншого 

виду діяльності. Серед різних психологічних феноменів, які приймаються за 

мотив і спонукання до діяльності, велика увага приділяється інтересу, який 

розглядається як вольовий імпульс, направляючий дії людини, виступає як 

мотив, намір, свідомо поставлена мета. У психології інтерес розглядається, як 

правило, у двох основних аспектах: інтерес як потреба і інтерес як відношення. 

Багатьма психологами інтерес розглядається як відношення, де на перший план 

виходить його емоційна забарвленість. 

Будь-яка професія висуває вимоги до інтересам: в одних випадках це 

інтерес до нового, в інших – до практичної діяльності, процесу праці або його 

результату. Інтерес – це індивідуальна психологічна особливість людини, яка 

характеризується виборчої спрямованістю до явищ дійсності. Наявність 

інтересу до професії сприяє формуванню професійної спрямованості 

майбутнього психолога на основі визначення критеріїв професіоналізму з 

позицій збагачення своєї особистості засобами професії та внесення творчого 

внеску в розвиток обраної професії, що визначає подальшу самореалізацію як 

спеціаліста на більш високому рівні. 

Значення інтересів в житті людини велике: вони спонукають оволодіти 

знаннями, розширювати кругозір, допомагають долати труднощі, перешкоди. 

Інтереси можуть переходити в схильності – прагнення займатися певною 

діяльністю, спрагу цієї діяльності. Справжня схильність зазвичай поєднує в собі 

стійкий інтерес до тих чи інших явищ дійсності і стійке прагнення самому діяти 

в цьому напрямку. 
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Мета: виявлення соціально-психологічних факторів викликають інтерес до 

професії у студентів-психологів. 

Завдання: 

1. Дослідження і зумовлений аналіз науково-методичної літератури; 

2. Виявлення типів мотивації у студентів; 

3. Розкриття факторів привабливості професії у студентів-психологів; 

4. Виявлення спрямованості особистості студентів; 

5. Дослідження соціально-психологічних факторів інтересу до професії у 

студентів-психологів. 

Методики: 

1. Анкета: Інтерес до професії психолог; 

2. Опитувальник «Шкали академічної мотивації»; 

3. Методика вивчення факторів привабливості професії В. А. Ядова; 

4. Орієнтована анкета Б. Басса; 

5. Математичний метод t-критерій Ст’юдента. 

Вибірка: 80 студентів-психологів (1 та 4 курс). 

Розкриття факторів привабливості професії у студентів-психологів за 

допомогою анкетування призвело до таких результатів.  Всім студентам обох 

груп подобатися спеціальність психологія. Четвертому курсу заняття за 

спеціальністю приносять більше радості ніж студентам першого курсу. При 

виборі спеціальності четвертий курс більше керувався бажання познати себе та 

інших, а перший бажанням оволодіти професією, обидві групи відзначили 

тільки позитивні моменти навчання за даною професією. Більшість студентів 

обох груп хочуть працювати практичними психологами.  

Дослідження соціально-психологічних факторів інтересу до професії у 

студентів-психологів виявило що студентів обох груп у професії психолога 

приваблюють такі фактори: професія одна з найважливіших у суспільстві, 

робота не викликає перевтоми, велика зарплатня, можливість 

самовдосконалення і те що робота відповідає характеру. Обидві групи низько 

оцінили фактор привабливості чистого контакту з людьми. 

На першому курсі респонденти також відмітили такі фактори: робота з 

людьми, робота збігається із можливостями та невеликий робочий день.  

На четвертому курсі респонденти відмітили такі фактори як можливість 

досягнення соціального визнання та поваги і те що робота вимагає постійного 

творчого підходу. 

Були виявлені такі типи мотивації у студентів.  У обох групах однакова 

інтроєційна мотивація. У студентів першого курсу більше виражена 

пізнавальна мотивація. А у четвертого курсу більше мотивації досягнення, 

мотивації самоповаги, екстернальної мотивації та амотивація. 

Дослідження спрямованості особистості студентів виявило, що у 

особистісному напрямку перший курс більше спрямований на себе ніж 

четвертому. Обидві групи однаково спрямовані на спілкування. У 

спрямованості на справу між групами існує істотна різниця перший курс більше 

спрямований на справу ніж четвертий. 


