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orientation, factors of the professional choice, possible mistakes of such
choice, are considered in the article.

Key words: professional self/determination, professional orientation,

factors of the professional choice.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

Статтю присвячено вивченню проблеми формування психологічної
готовності студентів до професійної діяльності. Уточнені поняття
«психологічна готовність», «психологічна готовність до професійної
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діяльності». Здійснено інтегроване вивчення психологічної готовності
майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, розкрито її зміст
та структуру, визначено критерії та рівні сформованості, психо&
логічні чинники її формування. Виділено профілі та простежено ди&
наміку розвитку компонентів психологічної готовності до професійної
діяльності студентів впродовж навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: психологічна готовність, психологічна готовність
до професійної діяльності, структурні компоненти психологічної
готовності до професійної діяльності: мотиваційний, операційний,
емоційно/вольовий, особистісний; формування, комплексна прог/
рама, професійно/психологічний тренінг, активні соціально/пси/
хологічні методи.

Ефективність виконання будь/якого виду діяльності значною мі/
рою залежить від сформованості в особистості певних психологічних
якостей, до яких, зокрема, належить i психологічна готовність. 

У сучасній психології психологічна готовність розглядається як
істотна передумова будь/якої цiлеспрямованої дiяльностi, її регуля/
ції, стiйкостi та ефективності. Відомі два основних підходи до ви/
значення змісту та структури психологічної готовності — функціо/
нальний і особистісний [3, 39]. 

У рамках функцiонального пiдходу психологічна готовнiсть
трактується як певний стан психiчних функцiй, який забезпечує
високий рiвень досягнень при виконаннi того чи іншого виду
дiяльностi. Цей стан близький до феномену, який О. О. Ухтомський
назвав «оперативним спокоєм» [3, 39]. Такої точки зору дотриму/
ються Н. Д. Левiтов, А. Ц. Пуні («передстартовий стан») [4, 32],
Ф. Ю. Генов («мобiлiзацiйна готовнiсть»), Є. П. Ільїн («оптималь/
ний робочий стан i стан спокою») [3, 39] та ін. 

Із позицій особистісного підходу психологічну готовність роз/
глядають як результат підготовленості до певної дiяльностi. Згідно
з цим підходом, готовність розуміється як стійке, багатоаспектне
й iєрархiєзоване утворення особистості, яке включає низку компо/
нентів (мотиваційний, когнітивний, операційний тощо), адекват/
них вимогам, змiсту та умовам дiяльностi, які, в своїй сукупності,
дають змогу суб’єкту більш або менш успішно здійснювати
діяльність. Цей підхід відображений у роботах К. М. Дурай/Нова/
кової [1, 52–59], М. I. Дьяченко, Л. А. Кандибович [2], В. О. Моля/
ко, А. А. Смирнова [3, 39] та ін.
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Потрібно розрізняти загальну та спеціальну психологічну го/

товність керівників різних організацій до управління.

Загальна психологічна готовність до управління становить

комплекс психологічних характеристик, які необхідні керівникові

для успішного здійснення управління загалом. Водночас спеціальну

психологічну готовність до управління складають психологічні харак/

теристики, що забезпечують успішність здійснення керівником окре/

мих складових управління (уможливлення гуманізації управління,

здійснення управлінського спілкування, запобігання й розв’язання

конфліктів, забезпечення психічного здоров’я особистості тощо).

Психологічна готовність до управлінської діяльності становить

довготривалу готовність, яка включає в себе комплекс мотивів,

знань, умінь і навичок, особистісних якостей, що забезпечують

успішну взаємодію керівників з учасниками управлінського проце/

су та ефективність управління загалом. 

У структурі психологічної готовності особистості до управління

традиційно виділяють чотири функціонально позв’язаних і взаємо/

зумовлених компоненти — мотиваційний, когнітивний, опе/

раційний і власне особистісний. 

У реальному управлінському житті всі ці компоненти тісно пе/

реплетені між собою і лише в сукупності забезпечують успішність

управління. 

Управлінська діяльність принципово відрізняється від інших

видів діяльності. Її основні психологічні особливості зводяться до

таких характеристик: велике різноманіття видів діяльності на

різних рівнях управлінської ієрархії; неалгоритмічний, творчий ха/

рактер діяльності, що часто відбувається за умов мінливої, нерідко

суперечливої обстановки та браку інформації; яскраво виражена

прогностична природа розв’язуваних управлінських завдань; знач/

на роль комунікативної функції; висока психічна напруженість, зу/

мовлена великою відповідальністю за прийняті рішення [6, 133].

Критеріями сформованості у майбутніх керівників компонентів

готовності є цілісно/мотиваційний (професійні цінності, про/

фесійна самоадекватність, професійний інтерес, самооцінка, са/

мопізнання, саморегуляція) та особистісний компоненти (розви/

ток лідерських якостей, професійно значущих якостей, уміння

володіти собою, самокритичність); когнітивно/пізнавальний (еру/

диція, адекватність застосування знань, пізнавальні якості про/

фесійного характеру, постановка і розв’язання творчих завдань,
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бачення управлінських проблем, уміння генерувати ідеї, кри/

тичність оцінювання управлінських рішень) та операційний ком/

поненти (оволодіння сукупністю вмінь реалізації управлінських

функцій, здійснення постановки та досягнення стратегічних, так/

тичних і оперативних цілей, вмінням розробляти власну стратегію

розвитку організації.

Психологічним механізмом, що допомагає побачити спону/

кальний вплив осмисленості вибору, його внутрішньою стартовою

умовою є психологічна готовність індивіда до управлінської діяль/

ності [5, 311–312], що передбачає:

– наявність загальних і спеціальних здібностей, інтересу до управ/

лінської діяльності;

– готовність до прийняття ризикованих рішень, розв’язання

складних завдань, подолання напружених ситуацій заради окресле/

ної мети; до активних дій в екстремальних умовах, тобто бажання

й можливість діяти за високих стресових навантажень;

– готовність діяти в середовищі, що швидко змінюється;

– наявність спеціальних знань і вмінь; 

– ціннісне ставлення до професіоналізму;

– наявність уявного образу «Я» — уявлення про управлінську

кар’єру;

– самооцінку, самоаналіз, самоконтроль. 

А для конкретної особистості основу готовності до управлінсь/

кої кар’єри становлять прийняті нею ціннісні орієнтації, які й регу/

люють її індивідуальну поведінку.

Виходячи з того, що формування всебічної готовності (профе/

сійної, особистісної, психологічної) у майбутніх керівників знач/

ною мірою відбувається під час їхньої підготовки у ВНЗ, об’єктом

дослідження стала психологічна готовність до управлінської діяль/

ності студентів Інституту права та суспільних відносин та факульте/

ту економіки і менеджменту, в професійній діяльності яких, на на/

шу думку, управлінські якості мають важливе значення. Водночас

динаміка особистих якостей в процесі навчання у ВНЗ становила

предмет дослідження, яке здійснювалося на основі методики діаг/

ностики сильних і слабких сторін у роботі керівника, а також опиту/

вальників Басса — Дарки, Томаса та опитувальника на асертивність.

Професійна придатність особистості виявляється і формується

під час навчання у ВНЗ та в подальшій трудовій діяльності. Цей

процес базується на тому особистісному потенціалі, з яким абіту/
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рієнт приходить до ВНЗ. Враховуючи, що спектр особистісних рис

абітурієнтів надзвичайно широкий, постає проблема визначення

тих якостей особистості, які визначають подальшу успішну профе/

сійну підготовку до управлінської діяльності. 

На першому етапі нашого дослідження проаналізуємо результа/

ти профорієнтаційного тестування, які було проведено в одному

з університетів м. Києва, за допомогою комп’ютерної програми.

Було проведено діагностику професійних інтересів і цілей, які ви/

значаються при виборі спрямованості професійної діяльності. Ме/

тодика дає змогу визначити рівні інтересу і внутрішньої мотивації

в межах відповідних видів професійної діяльності. 

Ми вважали за доцільне проаналізувати результати тестування

осіб такої вибірки, тому виокремили лише високий рівень інтересу

і внутрішньої мотивації до наступних видів професійного спряму/

вання: артистичний — 17 осіб (34%); інтелектуальний — 11 (22%);

підприємницький — 15 (30%); пов’язаний з ризиком — 11 (22%);

соціальний — 15 (30%). Це свідчить про те, що навіть на етапі всту/

пу до ВНЗ ми маємо сформовані задатки до управління. Отримані

показники свідчать про високу й почесну місію працівників вищої

школи закріпити та розвинути під час навчання названі якості. 

На другому етапі нашого дослідження було проведено опиту/

вання студентів ІІІ курсу спеціальності «Правознавство» та спе/

ціальності «Менеджмент організацій». На запитання «Чи бажаєте

Ви бути керівником?» студенти спеціальності «Менеджмент органі/

зацій» 100% дали стверджувальну відповідь, а студенти зі спеціаль/

ності «Правознавство» — 85%. 

Такі показники свідчать про те, що студенти спеціальності «Ме/

неджмент» виявили бажання бути керівником, оскільки сама

спеціальність готує професійних керівників.

Серед найважливіших і найголовніших якостей, які відмітили

студенти напрямку підготовки «Право», ми отримали такі, %: при/

роджений талант керівника — 28,61; високий інтелект і креа/

тивність — 23,33; життєвий досвід –18,61; освіта — 18,61; зовнішні

дані — 11,67.

Студенти менеджменту показали такі результати, %: вміння

навчати інших — 4,06; вміння впливати на людей — 3,78; здатність

творчо вирішувати проблеми — 3,44; наявність чітких особистісних

цінностей — 2,94; здатність до саморозвитку — 2,72; вміння управ/

ляти собою — 2,56.
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Як свідчать результати дослідження, найголовнішим критерієм

студенти вважають природжений талант керівника, лідерство, на/

ступним критерієм за рівнем значущості виступає високий інтелект

і креативність, а найменшу увагу надано зовнішнім даним. Отри/

мані результати схожі з наведеними даними опитування японських

менеджерів «Що найважливіше і найголовніше для гарного

керівника?»: природжений талант керівника, лідерство — 41%; ви/

сокий інтелект і креативність — 36%; життєвий досвід — 10%;

освіта — 12%; зовнішні дані — 1%. Спектр відповідей широкий, але

всі відмічають роль п’яти цих найважливіших факторів [7, 26].

Оскільки агресія в діяльності керівника, будучи одним із поши/

рених способів вирішення проблем, що виникають у складних си/

туаціях та викликають психічну напруженість, — це важливий по/

казник, ми вважали доцільним проаналізувати рівень агресивності

у студентській аудиторії з тим, щоб до безпосередньої управлінської

діяльності була можливість (за потреби) попрацювати над вдоско/

наленням власної поведінки (див. таблицю).

Було виявлено, що адекватні показники агресивності характерні

для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», адже саме цей

напрям підготовки передбачає оволодіння «мистецтвом» керувати.

Важливою рисою майбутнього управлінця є асертивність, яка

проявляється в умінні психологічно налаштовувати себе на не/

обхідність і здатність прямо говорити про свої бажання і вимоги,

висловлювати особисту точку зору і не боятися заперечувати, вміти

Таблиця — Порівняльний аналіз діагностики агресивності

№ з/п Субшкали агресії Правознавство Менеджмент

1 Фізична агресія 58,67 54,44

2 Непряма агресія 54,82 54,93

3 Дратівливість 44,58 37,37 

4 Негативізм 48,28 57,50 

5 Образа 53,33 46,53 

6 Підозрілість 51 42,22 

7 Вербальна агресія 60,25 58,54 

8 Почуття провини 61,82 58,02 

9 Індекс загальної агресивності 58,23 56,25 

10 Індекс ворожості 52,04 44,13 
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просити інших про послугу, не відчуваючи почуття незручності.

Придбання асертивності допомагає нам змінювати свою звичну

поведінку, краще формулювати особисті бажання та вимоги, ро/

зуміти, що компроміс — нерідко краща з перемог [7, 71 ].

Тест на асертивність, який пройшли студенти, допомагає визна/

чити, наскільки твердо і впевнено вони поводяться, чи є пересічни/

ми агресорами, що йдуть напролом і мало зважають на оточуючих.

Дослідження асертивності в групі «менеджерів» показало, що

67% студентів отримали нормальний рівень асертивності, з яким

цілком можна процвітати в управлінській діяльності; 33% опитаних

характеризуються пасивністю, закомплексованістю, що говорить

про те, що коли мова заходить про щось важливе, їм не вистачає

впевненості в собі і рішучості. 

Натомість майбутні правозахисники з підлеглими й оточуючи/

ми можуть поводитися агресивно та безцеремонно, не враховувати

інтереси своїх співробітників і зважати на них.

Дослідження переважних стилів поведінки у конфліктній ситуа/

ції показало, що у студентів групи «Менеджмент організацій» більш

сформовані такі важливі стилі, як компроміс та співробітництво,

що вказує на те, що названа група спрямована на задоволення

у конфлікті як власних, так і інтересів протилежної сторони. 

У студентів спеціальності «Право» чіткіше виражений такий

стиль поведінки, як «боротьба», іншими словами — «конкуренція»,

тобто тип поведінки, за якого у конфлікті максимально врахову/

ються і задовольняються особисті інтереси і мінімально — інтереси

опонента. 

Відхід від конфлікту — це такий тип поведінки, коли у конфлік/

ті мінімально враховуються як власні, так і інтереси протилежної

сторони. За такого типу поведінки на проблему просто не зверта/

ють уваги, вважають, що вона зникне сама собою. Результати в обох

групах майже однакові, тобто такий стиль поведінки потребує ро/

боти над собою, навчання, самовдосконалення та практичного

досвіду.

Оскільки студенти навчаються лише на ІІІ курсі, в них ще є час

набувати знання, досвід до майбутньої управлінської діяльності.

Отже, результати теоретичного й емпіричного дослідження по/

казують, що як цілісне особистісне утворення готовність виступає

у вигляді її складових — мотиваційного, когнітивного й опе/

раційного компонентів. 
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За критерієм важливості індивідуально/психологічних якостей,
що визначають рівень готовності до управлінської діяльності сту/
дентів ВНЗ, найбільш значущими є такі характеристики, як висо/
кий інтелект, аналітичний склад розуму, підвищений інтерес до но/
вого, невідомого, наполегливість у досягненні особистих цілей,
самостійність, незалежність, оригінальність суджень, терпимість та
увага до думки інших, уміння передбачати та прогнозувати, кри/
тичність та об’єктивність у самооцінках, постійний інтерес до роз/
ширення професійного та культурного світогляду. 

Проведене нами дослідження показало, що студенти спеціаль/
ності «Менеджмент організацій» показали вищий рівень сформо/
ваності готовності до управлінської діяльності порівняно зі студен/
тами спеціальності «Правознавство». 

За сучасних умов розвитку суспільства, як ніколи раніше, по/
стає нагальне питання формування психологічної готовності до
управлінської діяльності студентів, в якій поєднуються високий про/
фесіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творчий пошук.
Але на практиці аналіз якості підготовки майбутніх спеціалістів
у ВНЗ України свідчить, що багатьом із них бракує самостійності,
ініціативи, винахідливості, вміння творчо підходити до складних
проблемних ситуацій у нових умовах господарювання, громадянсь/
кої активності. Такий стан справ, можливо, складається і через не/
достатню увагу до рівня вмотивованості та ступеня усвідомленого
вибору майбутньої професії, а також до інших питань формування
професійної культури фахівців.

Статья посвящена теоретико&экспериментальному изучению
проблемы формирования психологической готовности студентов
к профессиональной деятельности. Уточнены понятия «психологичес&
кая готовность», «психологическая готовность к профессиональной
деятельности». Психологическая готовность к профессиональной де&
ятельности рассматривается как интегральное личностное струк&
турное образование, раскрывается ее содержание и структура, опре&
делены критерии и уровни, психологические составляющие ее
формирования. Выделены профили и проанализирована динамика раз&
вития компонентов психологической готовности к профессиональной
деятельности студентов во время обучения в вузе. 

Ключевые слова: психологическая готовность, психологическая
готовность к профессиональной деятельности, структурные компо/
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ненты психологической готовности к профессиональной деятель/
ности: мотивационный, операциональный, эмоционально/волевой,
личностный, формирование, комплексная программа, профессио/
нально/психологический тренинг, активные социально/психологи/
ческие методы. 

The problem of the psychological readiness of future for professional
activity was widely covered in the dissertation. The concepts «psycholog/
ical readiness» and «psychological readiness for professional activity»
were specified. The integrated study of psychological readiness of future
lawyers for professional activity was conducted, its content and structure
were revealed, criteria and level of moulding were determined. Profiles
were singled out and the development of the dynamic of psychological
readiness components for professional activity of students during study in
the University was traced.

Key words: psychological readiness, psychological readiness for profes/
sional activity, structural components of psychological readiness for pro/
fessional activity: operational, motivational, emotional/volitional, per/
sonal, moulding, comprehensive program, professional psychological
training, active social/psychological methods.
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