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Спрямованість є актуальним у науковому і практичному плані об’єктом сучасного психоло-гічного дослідження як одна з найістотніших сторін особистості, що проявляється у цілях і мотивах поведінки, потребах та інтересах, ідеа-лах і переконаннях, а також в установках. Спря-мованість є одним із етапів формування профе-сійної компетентності, яку у психології біль-шість дослідників визначають як готовність осо-бистості мобілізувати власні ресурси (організо-вані у систему знання, вміння, здатності й особи-стісні якості), необхідні для ефективного розв’я-зання професійних завдань у типових та нестан-дартних ситуаціях. Професійна спрямованість студентів-психо-логів проявляється на етапі навчання у вищому навчальному закладі у їхньому прагненні до ус-пішного оволодіння навчальною програмою, сталою спрямованістю до ефективного викорис-тання отриманих знань, умінь та навичок під час професійно орієнтованої практики, а також у прагненні розвивати ті здібності, які дозволять не тільки успішно оволодіти професією психоло-га, а й у майбутньому вдосконалюватися в обра-ній професійній сфері. Комунікативні здібності слід віднести саме до таких здібностей. Вони допомагають студен-ту-психологу оволодіти знаннями; набути нави-чок і вмінь, потрібних для професійної діяльнос-ті; ідентифікувати себе зі спеціалістом сфери психології; усвідомити, яким він повинен бути, щоб актуалізувати свої можливості у конкретно-му професійному середовищі.  Слід відзначити, що розвиток професійної спрямованості студентів-психологів, поряд з іншими чинниками (наявність в особистості не-обхідних для цього виду діяльності задатків, 

створення відповідних умов життя особистості, цілеспрямоване навчання і виховання, самови-ховання тощо), є однією з умов розвитку профе-сійно необхідних здібностей, у тому числі кому-нікативних. Вище викладене визначило об’єкт емпірич-ного дослідження (професійна спрямованість студентів-психологів) та його предмет (вплив рівня розвитку комунікативних здібностей на формування професійної спрямованості студен-тів-психологів), яке розпочато у грудні 2012 р. у рамках кафедральної наукової теми: «Формуван-ня професійної компетентності випускників ви-щої школи різної професійної спрямованості». Щодо теоретичної розробленості проблеми впливу рівня розвитку комунікативних здібнос-тей на формування професійної спрямованості студентів-психологів слід відзначити. Достатньо розробленими є і проблема формування профе-сійної спрямованості і проблема розвитку кому-нікативних здібностей студентів-психологів, проте предмет цих досліджень не співпадає з предметом нашого дослідження. Не претендую-чи на повноту, у якості підтвердження наводимо аналіз публікацій у «Науковому віснику МДУ» за 2010–2012 роки та авторефератів дисертацій за спеціальністю «19.00.07 Педагогічна та вікова психологія» за 2000–2012 роки. Н.Ф. Шевченко досліджуючи особливості фор-мування компонентів професійної спрямованос-ті майбутніх психологів, відзначає, що психоло-гічним механізмом професійної спрямованості особистості виступає єдність особистісних якос-тей та особливостей, яка включає складну бага-торівневу структуру мотивів, цінностей, особис-тісних смислів і здібностей, що визначають про-фесійно важливі якості, серед яких чільне місце 
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займає психологічна грамотність. Останню Н.Ф. Шевченко визначає як оволодіння психологіч-ними знаннями, вміннями, символами, правила-ми і нормативами у сфері спілкування, поведін-ки, психічної діяльності та т. ін.[1]. Н.Г. Іванова відносить комунікативні якості до базових і вважає, що їх повинен мати кожен випускник вищого навчального закладу [2]. На думку ж Р.І. Бужикової комунікативні здібності (володіння словом і немовними засобами спіл-кування, вміння вступати у контакт) є такими якостями фахівця, котрі потрібні ринковому де-мократичному суспільству [3]. Н.О. Антонова пропонує розглядати комуні-кативні та емпатійні здібності у якості критеріїв розвитку психологічної готовності студентів до професійної діяльності психолога на етапі на-вчання у вищому навчальному закладі [4]. А.В. Кунцевська розглядає емпатію як професійну здатність фахівців соціономічних професій і стверджує, що опанування професійною емпаті-єю потребує спеціальної підготовки, оскільки вимагає від спеціаліста оволодіння такими про-фесійними вміннями, як: здатність до саморегу-ляції власного емоційного стану, володіння принципами та техніками емпатійного слухання і реагування, диференціація почуттів і пережи-вань клієнта [5]. Т.М. Розова теоретично обґрунтувала й екс-периментально довела, що чинником розвитку професійно-комунікативних здібностей майбут-ніх психологів є креативність [6], а Н.Б. Іванцова становлення комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів системи осві-ти пов’язує з педагогічним керуванням цим про-цесом [7]. Н.М. Фалько у ході дослідження психологіч-них особливостей особистісно-професійного ста-новлення студентів психолого-педагогічних спе-ціальностей з’ясувала, що одним із чинників, який сприяє цьому становленню, є комунікатив-на компетентність [8]. На думку Н.М. Макаренко комунікативна компетентність, як складова пси-хологічної компетентності, є одним із чинників розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів [9]. Слід зауважити, що наш інтерес викликали і ті дослідження, у яких розглядається тема кому-нікативної компетентності фахівців інших сфер діяльності. Аналіз, здійснений О.О. Гондзою за матеріалами вітчизняних та зарубіжних дослі-джень, свідчить, що ця проблематика є досить розробленою [10]. У більшості цих досліджень комунікативна компетентність розглядається 

як безпосереднє наочно образне віддзеркалення однією людиною іншої; як система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації у певному колі ситуацій особистісної взаємодії; як здібності до ефективної міжособис-тісної комунікації.  Теоретичний аналіз проблеми формування професійно-комунікативної компетентності сту-дентів технічних спеціальностей у вищих навча-льних закладах здійснено у статті К.Є. Балабано-вої [11]. Вона визначає професійно-комуніка-тивну компетентність як комплекс комунікатив-них знань та мовленнєвих умінь та навичок, ово-лодіння якими дає змогу майбутньому інженеру адекватно користуватися всіма засобами кому-нікації (як вербальної, так і невербальної) у про-фесійній діяльності. Критеріями ж діагностуван-ня рівня сформованості професійно-комуніка-тивної компетентності студента технічної спеці-альності, на її думку, є: особливості професійно-комунікативного самовизначення, схильність до обраної професії та наявність професійно-важ-ливих комунікативних якостей, володіння вер-бальними та невербальними засобами спілку-вання та наявність професійно-комунікативних задатків. Про комунікативні якості соціального педа-гога, комунікативну компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу, фор-мування комунікативної культури майбутнього вчителя йшла мова на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування професій-но успішної особистості як ключова домінанта розвитку сучасної університетської осві-ти» (м. Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинсько-го, листопад 2012 р.) [12]. І.В. Ковальчук здійснивши психологічний аналіз комунікативної культури як якісної хара-ктеристики особистості, дійшла висновку, що комунікативну культуру слід визначати як суку-пність умінь і навичок у царині засобів спілку-вання і законів міжособистісної взаємодії, які сприяють взаєморозумінню й ефективному ви-рішенню завдань спілкування [13]. Звертає на себе увагу емпіричне дослідження психологічних особливостей комунікативних умінь у майбутніх лікарів-терапевтів, що прово-дилося в Івано-Франківському медичному націо-нальному університеті [14]. Виявлено, що осно-вою професійної мовленнєвої культури майбут-ніх лікарів є: комунікативні установки, комуні-кативна толерантність та комунікативні вміння. Результати емпіричного дослідження вказують на динаміку цих показників упродовж навчання у медичному закладі освіти.  
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Інтерес дослідника до проблеми впливу рівня розвитку комунікативних здібностей на форму-вання професійної спрямованості студентів-психологів пов’язаний з результатами, отрима-ними у ході теоретичного та емпіричного дослі-дження з вивчення співвідношення процесу фо-рмування професійної ідентичності та успішнос-ті навчальної діяльності студентів-практичних психологів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей їхньої особистості, що проводилося у рамках кафедральної теми: «Формування професійної ідентичності студен-тів різної професійної спрямованості» (2010–2012 р.р.). Виявлена певна закономірність щодо впливу комунікативних здібностей особистості та емпатії, поряд з іншими чинниками, на рівень формування професійної ідентичності, а також успішність студентів у навчальній діяльності, про що йшла мова у попередніх статтях автора [15; 16]. Зупинимося на отриманих результатах дета-льніше. У 2010–2011 н.р. у ході дослідження впливу індивідуально-психологічних особливос-тей особистості на процес формування профе-сійної ідентичності студентів-педагогів четвер-того курсу, які опановують додаткову спеціалі-зацію практичного психолога, проведено ви-вчення педагогічної спрямованості та комуніка-тивної готовності студентів до діалогу з дити-ною. Звертає на себе увагу той факт, що переважна більшість респондентів (94%) виявили інтерес до професій типу «людина – людина», для яких професійно значущими є комунікативні здібнос-ті, проте за результатами роботи з тестом щодо схильності до педагогічної професії з’ясувалося, що для 59% досліджуваних робота вчителем задаватиме певних незручностей, хоча у цілому і буде задовольняти.  Усі досліджувані, без винятку, продемонстру-вали достатній рівень комунікативної готовнос-ті до діалогу з дитиною. Остання виявлена за допомогою тесту, запропонованого у посібнику «Педагогічна майстерність», який містить пи-тання, пов’язані ще і з такою важливою профе-сійною якістю педагога і психолога як емпатія: «Які вияви дитини навіюють вам велику триво-

гу?», «Який настрій прагнете ініціювати у дити-ни наприкінці бесіди?», «Які почуття переживає-те найчастіше після закінчення бесіди?» [17]. Дослідження емпатії дозволило доповнити картину процесу розвитку комунікативних здіб-ностей студентів як майбутніх практичних пси-хологів галузі освіти. А.В. Кунцевська дослідник емпатії у системі професійних здатностей фахів-ців соціономічних професій, звертає увагу на те, що у психологічній науці емпатія розглядається як особистісна здатність до співчуття і співпере-живання, яка є засобом досягнення взаєморозу-міння, згоди, прихильності, тобто стрижнем мі-жособистісної комунікації [5]. Діагностика рівня емпатійних здібностей проводилася за методикою В.В. Бойко. Респонде-нти продемонстрували низький і середній рі-вень розвитку емпатії. Низький рівень виявлено у студентів з низьким рівнем активності до обраної професії, а середній – у студентів з високою усві-домленою професійною активністю [15]. Аналогічний результат отримано у першому півріччі 2011–2012 н.р. у ході опитування студе-нтів-педагогів-психологів третього курсу з ме-тою виявлення рівня комунікативного контро-лю та коефіцієнту емоційного інтелекту. Біль-шість респондентів мали середній рівень кому-нікативного контролю (50%) та проблеми з рів-нем розвитку емоційного інтелекту (60%).  У першому півріччі 2012–2013 н.р. на практи-чних заняттях із «Загальної психології» у студе-нтів першого курсу педагогічного спрямування також проводилося вивчення рівня розвитку комунікативного контролю та коефіцієнту емо-ційного інтелекту. Результати порівняльного аналізу відображено у табл. 1.  Спостерігається певна відмінність у показни-ках комунікативного контролю та коефіцієнту емоційного інтелекту: у студентів першого кур-су педагогічної спеціальності вони дещо вищі, ніж у студентів третього курсу, що навчаються за додатковою спеціалізацією практичного пси-холога. Пояснення цьому можемо знайти, напри-клад, у площині особливостей особистісного ро-звитку студентів, які обирають фах педагога чи психолога. Наявність таких відмінностей дове-дена у дослідження Н.М. Фалько [8]. Т а б л и ц я  1  
Рівень комунікативного контролю та емоційного інтелекту  
у студентів психолого-педагогічних спеціальностей  Респонденти  Комунікативний контроль  низький середній високий достатній недостатній Педагоги-психологи 2011–2012 н.р. 20% 50% 30% 40% 60% Педагоги 2012–2013 н.р.   43% 57% 57% 43% 
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У якості перевірки цього припущення про-аналізуємо результати діагностики та порівня-льного аналізу рівня розвитку комунікативних здібностей у студентів-педагогів і студентів пе-дагогів-психологів першого курсу, які здійснено у другому півріччі 2011–2012 н.р. у рамках вище названого дослідження. Використовувалася ме-тодика, запропонована у посібнику «Педагогічна майстерність» [17]. Результати продемонструва-ли відсутність суттєвих відмінностей (табл. 2). Якщо ж взяти до уваги результати дослі-дження Н.Б. Іванцової, яка теоретично обґрунту-вала й експериментально довела, що становлен-ня комунікативної компетентності практичного психолога відбувається більш ефективно за умо-ви педагогічного керування цим процесом на етапі професійної підготовки [7], то показники студентів третього курсу повинні бути більш високими, ніж у студентів першого курсу. Тоді слід звернути увагу на той факт, що більшість студентів третього курсу (69%) віднесені до другого і п’ятого типів професійної ідентичнос-ті, які характеризується низьким і середнім рів-нем свідомої активності до обраної професії та відсутністю визначеного емоційного ставлення до неї [16]. Доречно згадати, що відповідно до загально-прийнятої точки зору комунікабельність не є вродженою рисою особистості, а формується у процесі життя та діяльності людини у колективі, зростаючи зі збагаченням досвіду спілкування. Студенти приходять до вищого навчального за-кладу з певним рівнем сформованості комуніка-тивних здібностей, хоча не всі усвідомлюють, що комунікабельність є для майбутніх педагогів та психологів професійно значущою якістю. Враховуючи той чинник, що здібності як вла-стивості особистості існують лише відносно пев-ної діяльності, виявляються у динаміці засвоєн-ня особистістю знань, навичок і умінь, необхід-них для здійснення конкретного виду діяльності (у нашому випадку – це діяльність практичного психолога), висунута гіпотеза, що на рівень роз-витку комунікативних здібностей студентів-психологів може впливати обсяг набутих ними знань, вмінь і навичок під час аудиторних за-

нять з дисциплін фахового спрямування та про-ходження практики за спеціалізацією практич-ного психолога на п’ятому курсі. Підвищення рівня розвитку комунікативних здібностей як професійно значущих для фаху психолога впли-ватиме на процес формування професійної спря-мованості студентів. Перевірка цього припущення здійснюється у другому півріччі 2012–2013 н. р. У ролі респон-дентів виступають студенти першого та п’ятого курсів двох педагогічних спеціальностей, які опановують спеціалізацію практичного психоло-га у якості додаткової. 
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В статье осуществлен анализ последних исследований и публикаций по проблемам формирования про-
фессиональной направленности и развития коммуникативных способностей студентов-психологов, на 
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