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Розвиток сучасної України характеризується перетвореннями  у системі 

освіти. В європейському просторі відбуваються інтеграційні процеси,  які 

обумовлено глобалізацією,  що охоплює і сферу освіти в цілому, і сферу 

післядипломної освіти зокрема. Зміни суспільного ладу визначають вимоги, що 

висуваються  до сучасного фахівця. Тому професійне самовизначення, 

професійна спрямованість та професійне становлення спеціалістів є нагальною 

проблемою сучасної системи післядипломної освіти, а також одним із 

пріоритетних напрямів модернізації  післядипломної педагогічної освіти 

України на сучасних теоретико-методологічних засадах. 

Традиційно проблему професійного навчання особистості розглядають з 

точки зору формування схильностей до певної сфери професійної діяльності, 

мотивації трудової діяльності, наявності у людини специфічного набору 

психологічних рис і характеристик, так званого психологічного профілю, які 

створюють умови для сумісності особистості з професійним середовищем. 

Тому останнім часом розробляються нові підходи до процесу підготовки й 

підвищення кваліфікації фахівців для всіх сфер суспільства.  

Процес переосмислення функції освіти на гуманістичних засадах, що 

передбачає його орієнтацію на актуалізацію можливостей особистості, 

перетворення останньої на суб'єкт навчальної діяльності, здатної до свідомого 

професійного самовизначення, саморозвитку, вільного вибору свого життєвого 



шляху, вимагає певних змін у розбудові загальної стратегії організації 

навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти.  

Питання професійної діяльності, її ефективності впродовж багатьох років 

посідають важливе місце в дослідженнях багатьох авторів. Серед них слід 

зазначити наукові праці М.Я. Басова, Є.А. Климова, В.П. Зінченка, 

Н.В. Кузьміної та ін. Але в цілому ще відчувається дефіцит теоретичних 

досліджень з концептуальних проблем професійного становлення, професійної 

спрямованості та професійної діяльності в цілому. 

Отже, потреба в комплексному науковому дослідженні та обґрунтуванні 

механізму професійної спрямованості зумовили вибір теми статті. 

Мета статті – науково-теоретичне вивчення психолого-педагогічних 

умов формування професійної спрямованості психологів освітніх закладів  на 

курсах підвищення кваліфікації. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: теоретично 

обґрунтувати зміст поняття  «професійна спрямованість»; вивчити етапи та 

закономірності професійного становлення  психологів на різних етапах 

здійснення ними професійної діяльності. 

Теоретичну основу дослідження склали праці педагогів і психологів: 

А.О. Вербицького, О.Б. Каганова, В.В. Кревневич, Н.В. Кузьміної, 

А.П. Сейтешева, В.О. Сластьоніна, Н.Ф. Тализіної, М.Х. Тітми та інших. 

Дослідженням різних аспектів професійної спрямованості займались такі вчені, 

як С.Я. Батишев, В.І. Ковальов, М.І. Махмутов, Ю.П. Платонов. 

Методологічною і теоретичною основою дослідження є положення теорії 

пізнання про активну роль особистості у засвоєнні знань; теорія поетапного 

формування розумових дій; здобутки в галузі сучасних педагогічних 

технологій; принцип загальної психології про єдність свідомості й діяльності; 

стратегія формування мотивації навчання. 

Поняття «спрямованість особистості», яке було введене в науковий 

обіг С.Л. Рубінштейном, отримало свій розвиток насамперед у виділенні 

різних видів спрямованостей. У психологічній літературі представлені та 



описані такі спрямованості: особистісна, колективістська, ділова (Б. Басс, В. 

Смекал, М. Кучер, М.С. Неймарк), гуманістична, егоїстична, депресивна та 

суїцидальна (Д.І. Фельдштейн, І.Д. Єгоричева). Особлива увага приділяється 

дослідженню професійної спрямованості особистості (Ф.Н. Глобін, 

Є.А. Климов, Н.В. Кузьміна, Н.В. Комусова).  

Професійна спрямованість розуміється насамперед як сукупність 

мотиваційних утворень (інтересів, потреб, схильностей, прагнень тощо), 

пов’язаних із професійною діяльністю людини і таких, що зумовлюють 

вибір професії та прагнення  працювати за обраною спеціальністю, а також 

задоволеність професійною діяльністю. Також важливим аспектом є 

психологічна готовність до професійної діяльності. Професійна 

спрямованість являє собою «інтегральне утворення і характеризується 

предметом професійної спрямованості, в якості якого виступає бажана 

професія (вид діяльності); видами мотивів професійної діяльності; силою 

(рівнем) спрямованості, що виявляється в ступені вираженості прагнень до 

оволодіння професією та роботі за нею; знаком, що виражається 

задоволенням чи незадоволенням своєю професією» [4,с.11-12]. Формування 

професійної спрямованості утворює основний зміст професійного 

самовизначення. 

Більшість дослідників розглядають спрямованість як окрему сторону 

особистості, як сукупність властивостей, що складають самостійну структуру, 

що включає в себе систему провідних мотивів, які визначають внутрішню 

позицію особистості; стрижневу особливість особистості, що обумовлює її 

своєрідність; вираження єдності зовнішніх впливів і внутрішніх умов; інтереси, 

потреби, прагнення, ідеали, переконання [6]. 

Спрямованість визначає структуру особистості в цілому і характеристику 

її особливостей. Наявність сформованої спрямованості забезпечує постійну, 

орієнтацію, що відповідає домінуючим мотивам і сприяє єдності та стійкості 

особистості. Професійна спрямованість як особистісне утворення значною мірою 

визначає характер загальної спрямованості особистості [2]. На думку 



А.П. Сєйтешева професійна спрямованість за своєю структурою являє собою 

складне утворення, що включає в себе предметний зміст, світогляд і певні 

динамічні властивості [5].  

Аналізом структурних компонентів основних етапів формування 

професійної спрямованості, дослідженням психічних властивостей та явищ, 

педагогічних умов і заходів, що впливають на перебіг усього процесу, 

займалися видатні психологи й педагоги: А.О. Вербицький, О.Ю. Голомшток, 

О.Б. Каганов, Є.О. Климов, В.В. Кревневич, В.М. Мясищев, К.К. Платонов, 

Ю.П. Платонов, А.П. Сейтешев, Г.О. Фортунатов, П.А. Шавір, Г.І. Щукіна та 

інші.  

Процес формування професійної спрямованості, на нашу думку, 

відбувається одночасно з процесом професійного становлення особистості і є 

по суті процесом формування провідних властивостей особистості на основі її 

потреби у професійному самовизначенні. Проте, деякі дослідники заперечують 

висловлену нами точку зору. Так, В.І. Селиванов вважав, що не всі мотиви 

діяльності людини зводяться до вираження ідеї модифікації потреб. «Вплив 

навколишнього світу породжує чимало мотивів, непов’язаних із наявними 

потребами. Прохання, вимога, наказ, різноманітні впливи, що надходять від 

інших людей і предметів, довкілля, викликають відповідні дії людини поза її 

потребами чи навіть всупереч їм…» [5, с.60]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що професійна спрямованість - 

це провідна інтегральна якість особистості, характерною рисою якої є 

вибіркове і мотиваційне відношення індивіда до вибору професії відповідно до 

покликання й ідеалів, світогляду й інтересів. Структура професійної 

спрямованості складається зі змістовної сторони намірів чи планів індивіда 

щодо вибору галузі, професії, спеціальності, функціональної придатності 

особистості (схильностей і здібностей), мотиваційної сфери (обґрунтування 

вибору) і психологічної готовності до роботи за обраною професією.  

Одним із факторів, що справляє вплив на процес формування професійної 

спрямованості, є наявність здібностей до оволодіння обраною професією. 



Відомо, що позитивне емоційне ставлення до професії – це початкова 

ланка у процесі становлення потреби у професійній діяльності: від першої 

орієнтації до духовної потреби. На основі потреби у професійній діяльності у 

людини з’являються й розвиваються інші джерела її прагнень: почуття, 

настанови, інтереси, ідеали й переконання, які вступають у складні відношення 

і взаємозв’язки з потребами. 

Проблема формування настанов у педагогічному процесі є не достатньо 

вивченою. Аналіз педагогічних досліджень дозволив нам виділити такі умови 

стійкого закріплення установок: якість викладання; особистість педагога; зміст 

навчальної діяльності; суспільна й особистісна значущість виконуваних 

завдань[1]. 

У процесі формування професійної спрямованості  необхідно також 

враховувати той факт, що не завжди ситуативний, реактивний, епізодичний 

інтерес до професії, безпосередньо пов’язаний з емоційними переживаннями 

свого ставлення на певний момент, переростає в інтерес особистісний, 

ініціативний, стійкий, який відповідає характеру особистості і входить до її 

професійної спрямованості. 

Педагогіка розглядає такі шляхи формування професійного інтересу: 

зміна змісту, форм і методів навчання, включення учнів у професійно 

спрямовану діяльність (О.М. Землянська, С.П. Крегжде, Л.Х. Мажитова, 

В.В. Римкявічене, А.Ф. Есаулов). 

Виховання стійкого, ініціативного інтересу до професії, що проявляється 

на тлі самостійності й забезпечує усвідомлення особистістю цілей діяльності, є 

необхідною умовою формування схильності до певної професії. 

Проаналізувавши дослідження в галузі педагогіки та психології, що 

визначають особливості  проблеми формування професійної спрямованості, 

можна стверджувати, що цей процес передбачає наявність принаймні двох 

етапів.  

На першому етапі формування професійної спрямованості інтерес до 

професії переважно тримається на привабливості її зовнішніх сторін і 



безпосередньо пов’язаний із переживаннями свого ставлення в даний момент. 

Перший етап формування професійної спрямованості закінчується вихованням 

інтересу до діяльності з оволодіння професією і становить собою нижчу стадію 

розвитку професійної спрямованості. Вища стадія проявляється у вигляді 

схильностей, якостей та переконань особистості.  

Другий етап формування професійної спрямованості завершується 

готовністю спеціаліста до самостійної професійної діяльності. 

Професійна діяльність психолога є дуже складною як за своїм змістом, так 

і за своєю формою. Саме це і обумовлює довготривалий процес становлення і 

розвитку цієї сфери професійної діяльності. 

Можна виділити такі умови професійного становлення психологів 

освітніх закладів: 

- забезпечення усвідомлення психологами завдань та вимог професії; 

- врахування у процесі навчальної взаємодії  на курсах підвищення 

кваліфікації індивідуальних особливостей кожного слухача; 

- організація самоактуалізації кожної особистості, розвитку. 

Проведене нами теоретичне дослідження дало змогу зробити такі 

висновки. 

1. Однією з найважливіших передумов успішності професіонала 

справедливо можна вважати професійну спрямованість. Саме від рівня її 

сформованості залежить те, наскільки спеціаліст буде користуватись попитом у 

своїй галузі, а також, наскільки успішним він буде в обраній професійній 

діяльності. 

2. Найбільш важливим періодом для формування професійної 

спрямованості є період навчання, де відбувається певна динаміка процесу 

формування професійної спрямованості. 

3. У структурі професійної самосвідомості особистості не менш важливе 

місце посідає група психологічних та акмеологічних умов. Відповідно до цього, 

психологічні умови націлені на досягнення суспільно підтриманого 

ефективного рівня професійного самоусвідомлення особистості. Акмеологічні 



умови спрямовані на розвиток особистості у професійній та навчальній 

діяльності, рух до вершин професіоналізму.  

Таким чином, відповідно до всього вище сказаного, можна зробити 

висновок, що в системі післядипломної освіти формування професійної 

спрямованості відбувається під впливом сукупності факторів, які впливають на 

організацію навчально-виховного процесу  на курсах підвищення кваліфікації. 
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