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У статті проведено аналіз таких понять, як «особистісна спрямованість» та професійна спрямо-
ваність», а також виявлено основні компоненти, що формують професійну спрямованість особистос-
ті майбутнього фахівця.
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Постановка проблеми. Якісна підготовка майбутнього фахівця як головна скла-
дова людського капіталу є основоположним елементом конкурентоспромож-
ності та сталого розвитку країни. На превеликий жаль, сучасна Україна має ве-

лику кількість спеціалістів не спроможних ефективно вирішувати професійні питання. 
Проблема формування професійної спрямованості майбутнього фахівця є досить ак-

туальною і потребує свого вирішення, адже спрямованість на професію, яка формується 
впродовж навчання як у школі, так і в вищому навчальному закладі, дає можливість моло-
дому фахівцю реалізуватись у професійному колективі, сприяє активізації зусиль щодо по-
стійного професійного самовдосконалення, що, в свою чергу, дозволяє відчувати особисту 
самодостатність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Отже, одним із пріоритетних напрямів підвищення якості професійної підготовки май-
бутнього фахівця є формування його професійної спрямованості. 

Аналіз досліджень та публікацій. Оскільки професійна спрямованість є складовою 
спрямованості особистості, у науковій педагогічній та психологічній літературі висвітлюють-
ся теоретичні аспекти визначення обох понять. 

Проблемі спрямованості особистості присвячені дослідження таких науковців, як:  
Б. Ананьєв, Л. Божович, Е. Зеєр, О. Ковальов, Н. Кузьміна, М. Левітов, О. Леонтьєв, А. Мас-
лоу, В. Мерлін, М. Неймарк, К. Платонов, К. Роджерс, С. Рубінштейн, В. Сластьонін та ін.

Багато вітчизняних і зарубіжних психологів та педагогів (Б. Анасьєв, С. Архангель-
ський, Ю. Бабанський, Г. Гілфорд, Дж. Голланд, О. Голубєва, Л. Дубинець, Е. Еріксон, Е. Зеєр,  
Т. Ільїна, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Сластьонін, Н. Тализіна, Л. Шевченко, 
О. Щербаков, В. Якунін, С. Яремчук та ін.) присвятили свої дослідження проблемі професій-
ної спрямованості особистості. 

Науковцями досліджувалися найрізноманітніші аспекти, а саме: зміст і структура про-
фесійної спрямованості (С. Асадуліна, Л. Божович, Т. Деркач, М. Дьяченко, С. Зимічева,  
Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Маралов, Т. Маралова, О. Мірошниченко, Л. Міті-
на, Є. Никиреєв, С. Рубінштейн, А. Сейтешев, В. Семиченко та ін.); етапи становлення й рів-
ні сформованості професійної спрямованості (Л. Ахмедзянова, Т. Дубовицька, Є. Никире-
єв, В. Сластьонін та ін.); критерії оцінки професійної спрямованості й методи її діагности-
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ки (Є. Ільїн, Н. Кузьміна, А. Реан, В. Симонов, Н. Ткачова, О. Щербаков, П. Шавір та ін.); фор-
мування професійної спрямованості особистості в процесі професійної підготовки у вищій 
школі (О. Борисова, Я. Васильєв, М. Дуранов, В. Жернов, К. Жукова, В. Зінченко, В. Каль-
ней, А. Кир’якова, О. Лешер, С. Матушкін, І. Сасова, А. Троцко, Л. Шевченко, Н. Яковлева та 
ін.); умови та шляхи формування й корекції професійної спрямованості особистості студен-
тів (М. Дьяченко, Е. Зеєр, Є. Іванченко, Н. Кузьміна, О. Маслюк, В. Сластьонін, О. Темрук,  
Г. Тимошко, Г. Томілова, П. Шавір та ін.).

Науковці С. Асадуліна, А. Гебос, О. Гребенюк, Т. Деркач, С. Зимічева, Є. Ільїн, А. Мар-
кова, В. Сластьонін, П. Якобсон, В. Якунін та інші вивчали сутність структури професійної 
спрямованості особистості та робили спроби виокремити її структурні компоненти. Науко-
ві джерела свідчать, що вчені виокремлюють компоненти у структурі професійної спрямо-
ваності з метою діагностики її наявності та рівня її сформованості, деякі вчені – з метою по-
дальшої розробки педагогічних технологій її формування.

Метою публікації є аналіз понять «особистісна спрямованість», «професійна спрямо-
ваність», а також визначення основних компонентів, що формують професійну спрямова-
ність особистості майбутнього фахівця.

Згідно з поставленою метою нами було визначено основні завдання: здійснити аналіз 
психолого-педагогічної літератури та емпіричного досвіду науковців-дослідників щодо сут-
ності спрямованості особистості та професійної спрямованості; здійснити аналіз психолого-
педагогічної літератури та емпіричного досвіду науковців-дослідників щодо компонентів, 
які формують професійну спрямованість; на основі проведеного аналізу визначити основ-
ні компоненти, що формують професійну спрямованість особистості майбутнього фахівця; 
з’ясувати перспективи щодо подальших досліджень у цьому напрямі. 

Виклад основного матеріалу. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ді-
йшли висновку, що єдиного підходу до розуміння суті поняття спрямованості особистості 
не існує, оскільки існує безліч його визначень і тлумачень. 

Згідно з дослідженнями Л.І. Божович, спрямованість можна розуміти як систему стій-
ко домінуючих мотивів [2]. 

Б.Г. Ананьєв розглядає спрямованість як властивість особистості, основою якої є сукуп-
ність ціннісних орієнтацій, динамічних відносин, мотивів поведінки [1].

У гуманістичній психології, представниками якої є А. Маслоу, К. Роджерс та ін., спря-
мованість особистості пов’язана з категорією «самоактуалізації». Спрямованість особистос-
ті розглядається як прагнення до самоактуалізації. Самоактуалізація визначається як відпо-
відність людини власній природі, прагнення до актуалізації закладеного в людині потенці-
алу.

Нам імпонує підхід до розуміння суті поняття спрямованості особистості Е. Зеєра, який 
вважає, що загальна спрямованість особистості відображає людські, громадянські позиції, 
розуміння нею сенсу життя, свого місця в ній, особливості світогляду, життєвих ідеалів, по-
треб, прагнень та служить передумовою розвитку професійної спрямованості [3].

Слід зазначити, що вчені виділяють різні види спрямованості особистості, наприклад: 
загальну спрямованість, ділову спрямованість, спрямованість на взаємодію, пізнаваль-
ну спрямованість особистості, професійну спрямованість та інші. Проаналізувавши теоре-
тичні наукові джерела та емпіричний досвід науковців-дослідників, визначили, що вче-
ні ще не мають загальноприйнятої класифікації видів спрямованості особистості, а також 
універсальних критеріїв її типологізації. У свою чергу, це сприяло тому, що у психолого-
педагогічній науці питання співвідношення й взаємозв’язку загальної і професійної спря-
мованості розуміється неоднаково. Одні вчені вважають професійну спрямованість підсис-
темою загальної спрямованості, яка здатна модифікувати і суттєво трансформувати загаль-
ну спрямованість, інші – вважають професійну спрямованість формою виявлення загаль-
ної спрямованості особистості у сфері певної діяльності і самовизначення тощо. Але вчені 
мають спільну думку стосовного того факту, що професійна спрямованість базується на за-
гальній спрямованості особистості. 

Проблема вивчення професійної спрямованості особистості є доволі складною, оскіль-
ки перебуває на стику психології розвитку і психології особистості, психології праці, педаго-
гіки і педагогічної психології. 
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Як уже зазначалося вище, цій проблемі присвячено дослідження багатьох як вітчизня-
них, так і зарубіжних психологів та педагогів. 

Згідно з дослідженнями С. Рубінштейна, професійна спрямованість особистості – це 
вияв загальної спрямованості у праці, яка розглядається як засіб виховання особистості.

На думку В. Сластьоніна, професійна спрямованість особистості – це доволі усвідом-
лена й емоційно виражена орієнтація особистості на певний вид професійної діяльності [8]. 

Л. Шевченко вважає професійну спрямованість особистості одним із суттєвих компо-
нентів особистості, що виявляється в зосередженості особистості на предметі діяльності, у 
прагненні глибше пізнати його, вивчити, набути певних знань, умінь, навичок [10].

Ґрунтуючись на вже наявних трактуваннях поняття професійної спрямованості особис-
тості, ми розуміємо його як інтегроване поняття, яке є компонентом загальної спрямова-
ності особистості, безпосереднім чином пов’язане з мотиваційною сферою людини, яка 
формує вибіркове позитивне ставлення до професії, особистісне прагнення застосовувати 
свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професії та самореалізуватися в ній. 

З метою кращого розуміння структури професійної спрямованості особистості розгля-
немо її основні компоненти.

Науковці Б. Ананьєв, Л. Божович, В. Сластьонін, С. Яремчук та інші традиційно до 
структури професійної спрямованості відносять такі компоненти та їх показники: когнітив-
ний (знання про професію, усвідомлення важливості професії тощо); емоційний (пізнаваль-
ний інтерес, інтерес до фаху, позитивне ставлення до професії, задоволеність нею, певні пе-
реживання, пов’язані з професійною діяльністю, тощо; діяльнісний або поведінковий (ха-
рактеристики досвіду: уміння, певні дії та операції тощо) [1; 2; 8; 11].

Науковці Е. Зеер та Є. Іванченко виділяють такі складові професійної спрямованос-
ті особистості: система орієнтацій, пов’язаних з професійним спрямуванням людини; уста-
новка як схильність до вибору професії, професійної підготовки і способів виконання про-
фесійної діяльності; професійні інтереси, що виражають особисту приязнь до конкретного 
виду праці; мотиви як сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, що викликають активність 
особистості і визначають її спрямованість; ставлення особистості до професії, що виража-
ється в задоволеності обраною професією, в перспективах професійного зростання [3; 4]. 

Вирішальним у структурі професійної спрямованості Є. Ільїн, Г. Тимошко, Л. Шевчен-
ко та інші виділяють, крім вищезгаданих, мотиваційний компонент і підкреслюють, що нав-
коло цього компонента формуються основні властивості і якості майбутнього фахівця [5; 9; 
10]. 

Вважаємо, що саме особистісне прагнення застосовувати свої знання, досвід, здібнос-
ті в галузі обраної професії є ключовим мотивом до прагнення набути певних знань, умінь 
та навичок у певній професійній сфері. 

На нашу думку, підхід до розуміння структури професійної спрямованості та її ком-
понентів дослідниці В. Семиченко є більш розгорнутим. Автор у структурі спрямованості 
виокремлює особистісний, рефлексивний та процесуальний компоненти. До особистісно-
го компонента належать: потреби, бажання, інтереси, ідеали, переконання, світогляд, цін-
нісні орієнтації людини тощо. До рефлексивного компонента належать: самооцінка, само-
пізнання, усвідомлене ставлення до труднощів. До процесуального компонента належать: 
когнітивна, емоційно-оціночна та поведінкова або діяльнісна складові [7].

Таким чином, на підставі проведеного аналізу питання структури професійної спрямо-
ваності особистості стає можливим виокремити основні компоненти професійної спрямо-
ваності, а саме: мотиваційний компонент, емоційний, рефлексивний, когнітивний та діяль-
нісний.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, у цій публікації про-
ведено аналіз понять «особистісна спрямованість», «професійна спрямованість» та вияв-
лено основні компоненти, що формують професійну спрямованість особистості майбутньо-
го фахівця. 

Нам імпонує підхід до розуміння суті поняття спрямованості особистості Е. Зеєра, який 
вважає, що загальна спрямованість особистості відображає людські, громадянські позиції, 
розуміння нею сенсу життя, свого місця в ньому, особливості світогляду, життєвих ідеалів, 
потреб, прагнень та є передумовою розвитку професійної спрямованості. 
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Професійну спрямованість особистості ми розуміємо як інтегроване поняття, яке є 
компонентом загальної спрямованості особистості, безпосереднім чином пов’язане з мо-
тиваційною сферою людини, яка формує вибіркове позитивне ставлення до професії, осо-
бистісне прагнення застосовувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професії та 
самореалізуватися в ній. 

Проаналізувавши теоретичні наукові джерела та емпіричний досвід науковців-
дослідників, визначили, що вчені ще не мають загальноприйнятої класифікації видів спря-
мованості особистості, а також універсальних критеріїв її типологізації. У свою чергу, це 
сприяло тому, що у психолого-педагогічній науці питання співвідношення і взаємозв’язку 
загальної та професійної спрямованості розумується неоднаково, але вчені мають спільну 
думку стосовного того факту, що професійна спрямованість базується на загальній спрямо-
ваності особистості. 

З метою кращого розуміння структури професійної спрямованості особистості розгля-
нули компоненти професійної спрямованості та виокремили основні, а саме: мотивацій-
ний, емоційний, рефлексивний, когнітивний та діяльнісний.

Завдання подальших досліджень полягає у виявленні на основі аналізу психолого-
педагогічної літератури та матеріалів наукових конференцій, основних компонентів, що 
впливають на формування професійної спрямованості майбутніх практичних психологів.
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нальную направленность личности будущего специалиста. 

Ключевые слова: личностная направленность, профессиональная направленность, основные 
компоненты профессиональной направленности, мотивационный компонент, эмоциональный 
компонент, рефлексивный компонент, когнитивный компонент, деятельностный компонент.



ISSN 2222-5501. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
 Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2014. № 2 (8)

91

This article considers such concepts as «personal orientation» and «professional orientation» as well 
as identifies the key components that form the professional orientation of a future specialist. 
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