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МеТОДОЛОГІЧНІ ПІДхОДи щОДО ФОРМУВАННя 
У МАйбУТНІх ПСихОЛОГІВ КОМПеТеНТНОСТІ СТВОРеННя 
КОМАНДНО-цІЛьОВОЇ МОТиВАцІЇ ДЛя НОВих ЧЛеНІВ 
ПРОФеСІйНОЇ ГРУПи
Актуалізація уваги сучасної педагогічної спільноти на формування професійної компетентності 

майбутнього фахівця є, на наш погляд, одним із основних шляхів підвищення якості освіти.
У статті актуалізується значущість підготовки компетентних психологів, обумовлена пере-

твореннями сучасного суспільства, модернізацією системи вищої професійної освіти.
Процес формування професійної компетентності майбутніх психологів у ході вивчення загаль-

нонаукових та професійних дисциплін є одним із найважливіших завдань, що постає перед вищою 
школою сьогодні. Ефективність даного процесу забезпечується адаптацією до цілей та завдань 
конкретної професійної галузі та діяльності, урахуванням методологічних підходів формування пев-
ної компетентності.

У роботі використовувалися методи порівняльного аналізу, синтезу та узагальнення змісту 
вітчизняних та зарубіжних досліджень, що описують методологічні підходи формування професійної 
компетентності у системі вищої освіти.

У контексті пошуку нових ресурсів для вирішення даної проблеми виділяється категорія компе-
тентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи та аналізу-
ються особливості її формування на етапі навчання психологів у ЗВО. 

З метою формування найбільш цілісного уявлення про сутність компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи, її структурно-змістовні характе-
ристики, а також про закономірності її розвитку у студентів – майбутніх психологів – було систе-
матизовано фундаментальні методологічні підходи до її дослідження: компетентнісний, системний, 
особистісно-орієнтований, акмеологічний, синергетичний, діяльнісний, рефлексивний, інтегратив-
ний, креативний. 

Урахування даних підходів сприятиме формуванню у майбутніх психологів компетентності ство-
рення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи, розвитку необхідних знань, 
умінь, професійних та індивідуальних якостей, і, як результат, формування конкурентоздатного 
фахівця на ринку праці.

Ключові слова: фахова підготовка, психолог, компетентність створення командно-цільової 
мотивації для нових членів професійної групи.

Постановка проблеми. Професійна компе-
тентність різних фахівців є головним ресурсом 
оптимального вирішення кризових явищ і про-
блем сучасного суспільства, важливим фактором 
її прогресивного розвитку.

Нині зростає значимість людських ресурсів 
у потенціалі підприємств, організацій. Сучасна 
управлінська парадигма говорить про те, що люди 
є ключовим ресурсом будь-якої організації неза-
лежно від її розмірів та напрямів діяльності, саме 
тому актуалізується питання формування вектору 
дій співробітників, орієнтованого досягнення стра-
тегічних цілей компанії. Це, в свою чергу, постає 
можливим у разі правильного визначення потреб 
людини та їх задоволення, а отже потребує 
вивчення командно-цільової мотивації.

Мотивація займає провідне місце в структурі 
особистості та є одним із основних понять, що 

використовуються для пояснення рушійних сил 
поведінки. 

 Компетентність створення командно-цільової 
мотивації для нових членів професійної групи 
ми розглядаємо як важливу складову професій-
ної компетентності психологів, що багато в чому 
детермінує як якість професійної діяльності, так 
і можливості повноцінної самореалізації особи-
стості психолога у професії та життєдіяльності 
загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підґрунтям нашого дослідження стали наукові 
розвідки про становлення та розвиток особистості 
фахівця в галузі психології та його готовності до 
здійснення професійної діяльності О. Ковальова, 
М. Гуліної, І. Зязюна, М. Дяченко; дослідження 
формування професійної компетентності е. есер, 
О. шахматова, В. Карандашова. 
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Вагоме значення для педагогічної теорії й 
практики щодо дослідження проблеми форму-
вання професійної компетентності становлять 
наукові праці С. Амеліної, В. байденка, Н. бібік, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало, 
В. лугового, О. Пометун, В. Радкевич та ін. 

Фундаментальними з питань методологічних 
та теоретичних аспектів формування професій-
ної компетентності майбутнього фахівця є дослі-
дження К. Абульханової-Славської, В. Андреєва, 
А. брушлинського, Г. Ващенка, С. Вітвицької, 
е. Волкова, В. Гриньова, є. Зеєра, А. Маркової, 
П. шендерей та ін.

У той же час системне вивчення досліджува-
ного питання не було предметом окремого нау-
кового пошуку, що й зумовило вибір проблеми 
і визначило мету статті – обґрунтування мето-
дологічних підходів до проблеми формування у 
майбутніх психологів компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових членів 
професійної групи.

Виклад основного матеріалу. Постулат про 
ключове значення освіти в історії людства, існу-
вання суспільства та особистості є безпереч-
ним для вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Концепція стратегічного розвитку держави пере-
буває в тісному взаємозв’язку зі змістовними 
характеристиками освітньої політики, з методоло-
гічними засадами та методичним інструментарієм 
теорій та концепцій освіти.

Актуальність модернізації сучасної системи 
підготовки майбутніх психологів у ЗВО визна-
чається такими факторами як глобальні зміни 
соціально-економічної ситуації в країні та в світі; 
диверсифікацією системи вищої освіти; зміною 
стратегії підготовки майбутніх фахівців; кризовою 
ситуацією в державі, що, в свою чергу, передба-
чає необхідність перегляду методологічних підхо-
дів до підготовки фахівців нової формації.

Формування професійних компетенцій та 
компетентностей поряд з навчанням студентів 
загальнонауковим та професійним дисциплінам є 
одним із найважливіших завдань, що стоять перед 
вищою школою сьогодні. Цей процес передбачає 
адаптацію до цілей та завдань конкретної профе-
сійної галузі та діяльності. 

Виходячи з реалій сьогодення, освітніх стан-
дартів вищої освіти, дослідження наукових праць 
щодо підготовки психологів нами сформульовано 
такі методологічні підходи.

Компетентнісний підхід передбачає цілісний 
досвід вирішення життєвих проблем, виконання 
ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій. 

У загальному вигляді можна стверджувати, 
що це такий вид змісту освіти, який передбачає 
цілісний досвід вирішення життєвих проблем, 
виконання ключових соціальних ролей, що відно-
сяться до багатьох сфер. Упровадження компе-

тентнісного підходу до навчального процесу ЗВО 
як основного процесу формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця відобража-
ється такими поняттями, як компетенція та ком-
петентність.

Категорія компетентнісного підходу характе-
ризує успішність перетворювальних процесів у 
сфері освіти, бо стрімкі зміни у світі вимагають 
пояснення феноменів змін, прогнозу розвитку 
та принципів проектування нових реальностей 
з погляду науки про закони освоєння людством 
нового. Визнаний як базовий науковий підхід, 
компетентнісний підхід сьогодні є ефективним 
засобом розвитку здатності до методологічного 
мислення, освоєння культурологічних норм пове-
дінки та діяльності, корекції ціннісних орієнтацій 
на основі синтезу освітніх систем.

Інтерес до феномену компетентності обумов-
лений, перш за все, пошуком відповіді на питання 
про витоки, механізми та способи реалізації психо-
лого-конструктивних взаємин зі світом та спробою 
пояснити адаптивну, функціональну та прогнос-
тичну успішність нових членів професійної групи.

У межах нашого дослідження слушною є думка 
К. Рудніцької [7, с. 243], яка зазначає, що даний 
підхід передбачає не просту трансляцію знань, 
умінь і навичок, а й формування у майбутніх 
фахівців професійної компетентності, що є інте-
гральною характеристикою особистості й вияв-
ляється у здатності вирішувати професійні про-
блеми і типові професійні завдання, які виникають 
у реальних ситуаціях професійної діяльності з 
використанням знань, професійного та життєвого 
досвіду, цінностей та здібностей. 

Розглядаючи компетентнісний підхід у системі 
вищої освіти, Т. литвин основним постулатом 
визначає положення, що головним результатом 
освіти є не окремі знання, уміння та навички, а 
комплексне засвоєння знань і способів практич-
ної діяльності, які забезпечать особистості мож-
ливість успішної самореалізації в різних галузях 
життєдіяльності [6].

Компетентнісний підхід у всіх своїх сенсах най-
більш глибоко відбиває основні аспекти процесу 
модернізації, дає відповіді на запити виробни-
чої сфери, та проявляється як оновлення змісту 
освіти у відповідь на зміну соціально-економічної 
реальності.

Компетентнісний підхід передбачає розгляд та 
визначення психологічних та педагогічних шляхів 
формування особистісної компетентності майбут-
ніх психологів у руслі професійної та соціальної 
затребуваності, а також здібності орієнтуватися у 
всьому різноманітті сучасного світу. Даний підхід 
акцентує увагу не так на сумі засвоєної здобу-
вачами інформації, скільки на здатності фахівця 
діяти в різних (професійних, соціальних, побуто-
вих тощо) проблемних ситуаціях. Він виступає як 
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метод моделювання результатів освіти, дозволяє 
посилювати практичну орієнтованість навчання, 
його предметно-професійний аспект, акцентуючи 
на ролі досвіду реалізації діяльності та вирішення 
завдань на основі отриманих знань, що є актуаль-
ним у процесі формування у майбутніх психоло-
гів компетентності створення командно-цільової 
мотивації для нових членів професійної групи.

Погоджуємося з твердженням Т. Григоренко, 
яка наголошує, що професійна компетентність 
сучасного фахівця є складним багатокомпонент-
ним поняттям, про що свідчить численність нау-
кових підходів у сучасній науковій літературі: 
соціокультурного, діяльнісного, комунікативного, 
професійного, контекстноінформаційного, психо-
логічного тощо [3, с. 81].

Формування у майбутніх психологів компе-
тентності створення командно-цільової мотивації 
для нових членів професійної групи – це цілісний 
процес, що динамічно розгортається в часі від 
моменту вибору майбутньої спеціальності до пов-
ної самореалізації в професійній діяльності.

При цьому реалізація даної компетентності 
передбачає не стільки виконання функціональ-
них обов’язків, скільки організацію власної діяль-
ності та системне розуміння значущих проблем, 
пов’язаних із цією діяльністю, вміння поставити 
завдання та здатність організувати вирішення 
конкретних проблем.

Системний підхід визнано одним із основних 
методологічних принципів педагогіки, сутність 
якого полягає у розгляді єдності, сукупності вза-
ємозалежних компонентів: цілей освіти, суб’єктів 
педагогічного процесу: педагога та студента, змі-
сту освіти, методів, форм, засобів педагогічного 
процесу.

Ключовою одиницею зазначеного підходу є 
поняття системи, що у філософському енцикло-
педичному словнику трактується як сукупність 
визначених елементів, між якими існує закономір-
ний зв’язок чи взаємодія; якісні характеристики 
цих елементів становлять зміст системи, сукуп-
ність закономірних зв’язків між елементами – вну-
трішню форму, або структуру системи [5, с. 584].

 Особливістю системного підходу є те, що він 
дозволяє розглядати самостійні компоненти не 
ізольовано, а в їх взаємозв’язку, у системі з іншими 
категоріями філософії, такими як одиничне, осо-
бливе, загальне, що показують, як загальне про-
никає в те чи інше часткове явище. 

Сутність системного підходу щодо форму-
вання компетентності створення командно-ці-
льової мотивації для нових членів професійної 
групи полягає в тому, що вона розглядається як 
система, що має певну будову і закони функціону-
вання. Компоненти системи є відносно самостійні, 
але не ізольовані й знаходяться у взаємозв’язку, 
постійному розвитку і русі, причому спосіб взає-

модії елементів системи визначає її структурну 
побудову і забезпечує стійкість [1, с. 14].

У межах нашого дослідження важливим постає 
врахування взаємозв’язків компонентів систем-
ного підходу як засобу пізнання, що забезпечує 
багатоякісність і цілісність досліджуваного нами 
явища. Варто також відзначити, що системний 
підхід дозволяє синтезувати різні знання щодо 
об’єкта дослідження, розробляти нові принципи 
його вивчення, створювати цілісну картину цього 
об’єкта. Система як сукупність взаємопов’яза-
них елементів, утворює певну цілісність, єдність. 
Тому, підтверджуючи сказане, за основу загаль-
них характеристик системи ми взяли такі ознаки 
як цілісність, структурність, взаємозв’язок сис-
теми з середовищем, ієрархічність, множинність 
опису. Для нашого дослідження такий підхід дуже 
важливий, оскільки використання системного під-
ходу дозволяє виділити такі системоутворюючі 
основи, які б забезпечували залучення майбутніх 
психологів до набуття практичних умінь не фор-
мально, а з урахуванням спрямованості їхнього 
саморозвитку. 

Отже, системний підхід дозволяє бачити дослі-
джувану нами проблему як цілісне, єдине саме по 
собі та по відношенню до системи вищого порядку 
явище, обов’язковою частиною якого є форму-
вання у майбутніх психологів компетентності 
створення командно-цільової мотивації для нових 
членів професійної групи. 

Особистісно-орієнтований підхід у форму-
ванні у майбутніх психологів компетентності ство-
рення командно-цільової мотивації для нових 
членів професійної групи передбачає обов’язкову 
суб’єктивну активність і самостійність. Головний 
вектор особистісно-орієнтованої освіти – пово-
рот до особистості, її індивідуальної свідомості та 
творчого потенціалу, життєвого досвіду і, як наслі-
док, розвиток рефлексії, системи цінностей, фор-
мування сенсу діяльності та особистої позиції, що 
повинна відповідати принципам варіативності, 
гнучкості та відкритості.

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу 
передбачає формування відповідальності, здат-
ності до вольового регулювання, розвитку твор-
чості.

Суголосні з міркуванням Р. Вайноли, яка вва-
жає, що особистiсний пiдхiд доцiльно pозглядати 
як важливий психолого-педагогiчний пpинцип, 
основу якого складає сукупнiсть вихiдних теоpе-
тичних положень пpо особистiсть та пpактичних 
методичних засобiв, що спpияють її цiлiсному 
pозумiнню, вивченню та гаpмонiйному pозвитку 
[2, с. 63]. 

Переконані, що особистісно-орієнтований під-
хід дозволяє глибше розкрити унікальність осо-
бистості у взаємозв’язку визначення її інтелекту-
альної та моральної свободи з формуванням у 
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майбутніх психологів компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових членів 
професійної групи.

Одним із найбільш ефективних сучасних підхо-
дів, що дозволяють цілеспрямовано і комплексно 
вирішувати завдання формування професійної 
компетентності, є aкмеологічний підхід – методо-
логія, що розглядає професійно-психологічну під-
готовку у двох аспектах: з одного боку, як процес 
досягнення особистістю певного рівня професій-
ного розвитку, а з іншого – як етап у процесі досяг-
нення людиною вищого рівня досконалості (акме). 
Особливо варто наголосити на тому, що викори-
стання акмеологічного підходу в сучасній педаго-
гічній освіті сприяє зростанню професійної моти-
вації майбутніх психологів, стимулює креативний 
потенціал, розкриває можливості використання 
особистісних ресурсів як активного суб’єкта 
діяльності, який створює умови успішної саморе-
алізації. Реалізацію акмеологічного підходу роз-
глядаємо через розвиток професійно важливих 
якостей майбутніх психологів (діяльнісні характе-
ристики, суб’єктивно-діяльні якості) та професій-
них здібностей; розвиток активності особистості 
яка здатна свідомо впливати на навколишню дій-
сність, змінювати її у своїх цілях. 

Цілком зрозуміло, що в даний час становлення 
особистості, яка саморозвивається і самореалі-
зується, визначає перспективну лінію особистіс-
но-професійного розвитку майбутніх психологів. 
У цьому випадку, концептуальні підходи акмео-
логії є ключовими в практиці вищої професійної 
освіти й представлені як стратегії системного 
використання акме-креативних даних із метою 
підвищення ефективності діяльності майбутніх 
психологів та активізації їх особистісно-професій-
ного ставлення. 

Синергетичний підхід до формування у май-
бутніх психологів компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових членів про-
фесійної групи проявляється у використанні соці-
окультурних факторів, основне значення серед 
яких відіграє індивідуальна система цінностей. 
Активність психологів спрямована на розкриття 
індивідуальних здібностей, реалізацію життєвих 
планів та завдань. Джерелом активності є зовнішнє 
середовище, оскільки молоді люди, адаптуючись 
до умов, що змінюються, накопичують корисну 
інформацію і набувають необхідного досвіду, тим 
самим підвищуючи рівень своєї внутрішньої психо-
логічної організації та професійного розвитку.

Описуючи особливості даного підходу, 
л. барінова акцентує увагу на тому факті, що 
даний підхід дозволяє сформулювати положення, 
згідно з яким базисом психологічної компетентно-
сті є біологічно обумовлені особливості, а надбу-
довою – соціально-психологічні характеристики 
індивіда (ідеали, цінності, вищі цілі) [1, с. 15].

Синергетичний підхід знаходить своє втілення 
в процесі пошуку рішення ситуацій невизначено-
сті, які виникають у навчальній, професійній діяль-
ності і, як правило, мають проблемний характер, 
вимагають знаходження нестандартного творчого 
рішення. Такі ситуації можуть моделюватися ціле-
спрямовано під час проведення соціально-психо-
логічних тренінгів, проектної діяльності, розв’я-
зання проблемно-ситуаційних завдань тощо. 
У цьому випадку якраз і проявляється основна 
домінанта особистості – спрямованість, а своєрід-
ним механізмом вибору є рефлексія. Формування 
особистісної компетентності, заснованої на твор-
чому саморозвитку (К. Роджерс, А. Маслоу), роз-
виває ідею самореалізації здобувачів як умови їх 
повноцінного функціонування у соціумі. 

Діяльнісний підхід. Сутність цього підходу 
полягає в тому, що діяльність – це основа, засіб 
та умова розвитку особистості, це доцільне пере-
творення моделі навколишньої дійсності. Вибір, 
організація діяльності, переведення їх у позицію 
суб’єкта, пізнання праці та спілкування (активність 
самого суб’єкта). 

Погоджуємося з твердженням І. Зязюна, який 
описуючи діяльнісний підхід перебудовує проце-
суально-технологічну сторону педагогічного про-
цесу в такий спосіб, щоб його суб’єкти оволоділи 
діяльністю у її цілісному уявленні [4].

Зазвичай діяльність людини виявляється у 
різноманітних діях, а для досягнення бажаного 
результату, особистість певним чином керує 
фізичними діями, використовуючи різні розумові 
операції, організує у потрібній послідовності при-
йоми, виконує в потрібному темпі та з потрібною 
спрямованістю, що відповідають поставленій меті, 
ця розумова сторона діяльності може повністю 
відокремитися від практичних дій і перетворитися 
на розумову діяльність. 

Рефлексивний підхід – у науково-педагогічній 
літературі використовується термін «професійна 
рефлексія». Рефлексія – це переосмислення сте-
реотипів особистого професійного досвіду, здат-
ність до рефлексії є механізмом переосмислення 
стереотипів свідомості, поведінки, спілкування, 
мислення, усвідомлення основ, засобів, стере-
отипів діяльності, їх критичного та евристичного 
переосмислення, породження інновацій у різних 
аспектах професійної діяльності. Методологічний 
аспект проблеми саморозвитку особистості 
знайшов відображення у таких напрямках: опис 
та обґрунтування специфіки механізму само-
розвитку особистості (Ф. Перлз, К. Роджерс, 
Д. Узнадзе, К. Юнг); уточнення основних факторів, 
що визначають процвітання саморозвитку особи-
стості, їх соціальної природи та змісту (К. левін, 
Ж. Піаже, е. еріксон та ін.). Філософське обґрун-
тування особистості як суб’єкта власного розвитку 
пов’язано з вивченням проблеми формування 
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свідомості особистості діяльності (л. Виготський, 
О. леонтьєв та ін.). Варто зазначити, що профе-
сійна рефлексія включає в себе готовність діяти 
у ситуаціях з високим ступенем невизначеності, 
гнучкість у прийнятті рішень, постійну націленість 
на пошук нових, нестандартних шляхів вирішення 
професійних завдань, здатність переосмислю-
вати свій особистісний та професійний досвід, що 
є важливими атрибутами в процесі формування 
у майбутніх психологів компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових членів 
професійної групи.

Інтегративний підхід (міждисциплінарний). 
Для розширення уявлень про взаємозв’язки та 
взаємовідносини між процесами у житті та фор-
муванням природної картини світу існує інтегра-
тивний підхід, який забезпечує єдність сприйняття 
об’єкта, який досліджується різними науками, що 
сприяє об’єднанню раніше автономних частин 
шляхом утворення їх інтегративної сукупності. 
В основі інтеграції лежать міжпредметні взаємо-
дії, які є науковими відображення об’єктивних 
зв’язків єдиного, взаємозалежного світу. Наші 
спостереження за роботою майбутніх психологів 
показали, що особлива необхідність постає в син-
тезі знань та подоланні розрізненості між навчаль-
ними предметами при формуванні компетентності 
створення командно-цільової мотивації для нових 
членів професійної групи. 

Інтеграція не тільки дає можливість об’єд-
нувати знання та вміння з різних предметів, а й 
посилює практичну орієнтацію освітнього про-
цесу, підвищує інтерес до знань, стимулює творчу 
активність. 

Креативний підхід детермінований творчою 
діяльністю особистості, яка постає як акт вті-
лення, відтворення або комбінація даних нашої 
свідомості щодо нової та оригінальної форми в 
галузі абстрактної думки та практичної діяльності.

Креативний підхід передбачає формування 
професійної компетенції майбутніх психологів з 
орієнтацією на творчість, самостійність, здатність 
до саморегуляції своїх поведінкових дій. У межах 
даного підходу основним завданням підготовки 
здобувачів у ЗВО постає формування здатності 
майбутнього психолога логічно мислити, зна-
ходити шляхи вирішення проблем та передба-
чати результати кожної ситуації в професійній  
діяльності. 

На підставі зазначених підходів процес фор-
мування професійної компетентності майбутніх 
психологів і компетентності створення команд-
но-цільової мотивації для нових членів професій-
ної групи, зокрема, передбачає індивідуалізоване 
становлення особистісних і ділових якостей та 
здібностей, професійних знань та умінь, активне 
й якісне перетворення суб’єктом свого внутріш-
нього світу, що призводить до принципово нової 

організації життєдіяльності та творчої самореалі-
зації у професії та житті. 

Висновки. Проаналізувавши основні методо-
логічні підходи, які використовуються у професій-
ній освіті в умовах ЗВО з метою формування у 
майбутніх психологів компетентності створення 
командно-цільової мотивації для нових чле-
нів професійної групи, ми визначили, що кожен 
із них відіграє значну роль у цьому процесі. 
Дослідження такого складного багатофункціо-
нального об’єкта, яким є компетентність ство-
рення командно-цільової мотивації, не може 
обмежуватися якимось одним із зазначених 
вище підходів. Тільки комплексне поєднання і 
використання проаналізованих положень науко-
вих підходів створює передумови для глибокого 
розуміння і осягнення сутності компетентно-
сті створення командно-цільової мотивації для 
нових членів професійної групи. Це дозволить 
виділити принципові позиції у визначенні педа-
гогічних умов формування зазначеної компе-
тентності, що має концептуальне значення для 
нашого подальшого дослідження.
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Pashchenko V. Methodological approaches to building competence among future psychologists to 
create command and target motivation for new professional team members

Updating the attention of the modern pedagogical community to the formation of professional competence 
of the future specialist is, in our opinion, one of the main ways to improve the quality of education.

The article updates the importance of training competent psychologists, due to the transformations of 
modern society, the modernization of the system of higher professional education.

The process of forming the professional competence of future psychologists in the course of studying general 
scientific and professional disciplines is one of the most important tasks facing higher education today. The 
effectiveness of this process is ensured by adaptation to the goals and objectives of a particular professional 
industry and activity, taking into account methodological approaches to the formation of a certain competence.

The work used methods of comparative analysis, synthesis and generalization of the content of domestic 
and foreign studies describing methodological approaches to the formation of professional competence in the 
higher education system.

In the context of the search for new resources to solve this problem, the category of competence to 
create command and target motivation for new members of the professional group is distinguished and the 
peculiarities of its formation at the stage of training psychologists in the Western Military District are analyzed.

In order to form the most holistic idea of the essence of competence to create command-targeted motivation 
for new members of the professional group, its structural and meaningful characteristics, as well as the laws of 
its development among students - future psychologists - fundamental methodological approaches to its study 
were systematized: competent, systemic, personality-oriented, acmeological, synergistic, activity, reflective, 
integrative, creative.

Taking into account these approaches will contribute to the formation of competence among future 
psychologists to create command and target motivation for new members of the professional group, the 
development of the necessary knowledge, skills, professional and individual qualities and, as a result, the 
formation of a competitive specialist in the labor market.

Key words: professional training, psychologist, competence of creation of command-and-target motivation 
of new members of professional group.


