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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО  
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Феномен психофізіологічного забезпечення становлення фахівця вже 

давно досліджується, однак і зараз залишається значна кількість нез’ясованих 
аспектів цієї проблеми, котрі вимагають більш розширеного і поглибленого  
пізнання. Теоретична цінність вивчення цього питання полягає у виявленні і 
з’ясуванні особливостей формування психофізіологічних якостей та здібнос-
тей, котрі забезпечують успішне оволодіння професією. Практичне значення 
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полягає у вивченні індивідуального різноманіття професійного становлення 
різних особистостей та можливості використання закономірностей цього роз-
витку з метою оптимізації процесу навчання, а також находження найбільш 
адекватних і результативних способів оволодіння спеціальністю. Саме тому 
дослідження цієї проблеми залишається надзвичайно значущим, насамперед, у 
зв’язку зі зростаючими вимогами до формування активної, творчої та конку-
рентоспроможної особистості, здатної знайти своє місце в житті, самовизна-
читися та певною мірою реалізувати себе. 

За психологічною класифікацією, що розроблена Є.О.Климовим [3], від-
повідно до “об’єкту праці” виділяють п’ять типів професій: 
1) людина – жива природа; 
2) людина – техніка (і нежива природа); 
3) людина – людина; 
4) людина – знакова система; 
5) людина – художній образ. 

Наші дослідження стосуються психофізіологічного забезпечення стано-
влення фахівців у професіях, які відносяться до типу “людина-людина”, зок-
рема вчителів. 

Сама по собі праця як така традиційно розглядається як доцільна діяль-
ність людини з метою перетворення і опанування природними та  суспільни-
ми силами для задоволення своїх потреб [2]. Як процес перетворення матеріа-
льних речей чи предметів, праця пов’язана з розвитком пізнавальних здібнос-
тей, органів чуття, психіки і свідомості.  

Аналіз структури як матеріальної, так і духовної діяльності виявляє такі 
її основні складові: 
1) мотиви, котрі спонукають суб’єкт до діяльності; 
2) цілі – результати на досягнення котрих діяльність спрямована; 
3) засоби, завдяки яким діяльність здійснюється. 

Відповідно до цього, у самому процесі “взаємодії” суб’єкта з діяльністю 
виділяється вмотивована діяльність в цілому, цілеспрямована діяльність, ко-
тра входить у її склад, і автоматизовані компоненти цих дій – операції, котрі 
забезпечують використання ресурсів що є у наявності і умови для досягнення 
необхідного результату. 

Е.Г. Юдін виділяв чотири функції категорії діяльності: 
1) діяльність як предмет вивчення; 
2) діяльність як предмет управляння; 
3) діяльність як предмет проектування; 
4) діяльність як цінність. 

Як предмет вивчення – діяльність розчленовується відповідно до методо-
логічних принципів, з урахуванням специфіки її завдань і сукупності основних 
понять. Функція діяльності, як предмета управління визначає те, що підлягає 
організації в систему функціонування і розвитку на основі визначених психоло-
гічних і педагогічних принципів – предмет управління передбачає наявність або 
усвідомлення предмета дії. Процес проектування змісту діяльності – ґрунту-
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ється на знаннях, які окреслюють шляхи формування доцільних установок, за-
кладаючи раціональні способи дій. Ціннісна орієнтація діяльності, котра фор-
мується під впливом культурних і соціальних факторів, характеризує структуру 
активності психіки людини – сукупність мети і ідеалів, засобів досягнення ці-
лей і якості продукту, який створює людина. За дослідженням Антонової Н.О. 
(2003 р.) [1] серед ціннісних орієнтацій студентів педагогічних ВНЗ переважа-
ють: цінності особистого життя і матеріальні. Мало значущими для них є цін-
ності самовдосконалення і естетичні цінності. Група цінностей професійної са-
мореалізації посідає середнє положення. Зрозуміло, що саме така ієрархія цін-
ностей формується під впливом пріоритетних ідей, котрі панують у сучасному 
суспільстві. А це, в свою чергу, відбувається на професійному рівні майбутніх 
фахівців. Отже, для оптимізації і поліпшення професійної підготовки вчителів 
необхідно у навчально-виховному процесі більше уваги приділяти формуванню 
у студентів професійно значущих цінностей. 

Як зазначають деякі автори, зокрема Д.Ф. Ніколенко, О.В. Темрук та ін., 
у навчально-виховному процесі першочергового значення набувають не окре-
мі методичні прийоми та виховні заходи, навіть не знання як такі, а особис-
тість вчителя, тобто педагогічно спрямована сукупність ідейних емоційно-
вольових та характерологічних якостей. Згідно досліджень О.В. Темрук (2006 
р.) [7], становлення особистісної зрілості майбутнього вчителя впродовж на-
вчання у ВНЗ відбувається переважно стихійно, нерівномірно, і є недостатнім 
для досягнення високих показників професійного становлення фахівця. Так, 
більшість студентів педагогічного вищого навчального закладу на початково-
му етапі навчання мають незадовільний та задовільний рівні особистісної зрі-
лості, значення показників впродовж навчання практично не змінюються (зок-
рем, почуття громадського обов’язку, життєва установка). Більш того, такі по-
казники як: загальний рівень особистісної зрілості, мотивація досягнення, зда-
тність до психологічної близькості з іншими людьми, – навіть дещо знижу-
ються. Ставлення до свого Я (Я-концепція) характеризується неадекватно за-
ниженою або неадекватно завищеною самооцінкою, протиріччями у Я-
концепції. У студентів переважають неефективні життєві установки та сенсо-
життєві орієнтації, для них характерним є відсутність у житті досліджуваних 
цілей у майбутньому, які надають життю осмисленості, спрямованості та дов-
готривалої перспективи, а також незадоволеність життям, відсутність сенсу 
життя, невіра в свої сили контролювати події власного життя, впевненість у 
тому, що життя людини непідвладне свідомому контролю. За висновками О.В. 
Темрук, особистісна зрілість майбутнього вчителя тісно пов’язана з його про-
фесійно-педагогічною спрямованістю.  

Ще один, на наш погляд дуже важливий важіль на шляху формування 
висококваліфікованого фахівця – професійна придатність – сукупність пси-
хологічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для досяг-
нення відповідного професійного рівня. 

Психологічні особливості утворюють якості, котрі забезпечують успіш-
не оволодіння конкретною професією. Залежать психологічні особливості від 
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професійно орієнтованого типу особистості. Дж. Холланд виділяє шість таких 
типів [3]: 
1) реалістичний; 
2) інтелектуальний; 
3) соціальний; 
4) конвенціональний (орієнтований на загально визнані норми і традиції); 
5) підприємницький; 
6) художній. 

Кожен з цих типів особистостей орієнтований на відповідне професійне 
середовище. Успіх у професійній діяльності, а також задоволення від праці ви-
значаються ступенем відповідності типу особистості типу професійного сере-
довища. 

Психофізіологічний аспект забезпечення будь-якої професійної діяльно-
сті – складне наукове поняття, сутність якого розкривають такі наукові дисци-
пліни як психологія, фізіологія, профорієнтологія, філософія і педагогіка, – 
кожна з яких своїм чином вивчає механізми і закономірності професійного 
становлення особистості. Головним завданням психофізіології в даному кон-
тексті, на наш погляд, є дослідження фізіологічних основ і механізмів склад-
них психічних процесів – мотивів і потреб, відчуттів і сприйняття, уваги і 
пам’яті – складних форм інтелектуальних, вербальних і моторних актів, котрі 
визначають рівень зрілості і готовності фахівця до професійної діяльності. 

Успішне оволодіння будь-якою професією вимагає високорозвинених 
психофізіологічних процесів. Виходячи з положення Б.М. Теплова про те, що 
здібності не тільки проявляються у діяльності, але й формуються у ній, можна 
сказати, що в процесі формування професійної відповідності, поступово відбу-
вається розвиток комплексу професійно важливих психофізіологічних якостей. 

На наш погляд, психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у 
будь-якій професії, зокрема професіях типу “людина-людина” являє собою су-
купність безпосередньо психологічних і психофізіологічних особливостей лю-
дини, котрі забезпечують – при наявності необхідних знань та вмінь – оволо-
діння майстерністю у конкретному виді діяльності. Професійне становлення 
фахівця під час навчання і праці, а також успішність і швидкість його форму-
вання залежать від трьох головних факторів: 
1) особистісних якостей – спадкових факторів (властивості нервової системи, 
схильності до того чи іншого виду діяльності), а також таких що були сфо-
рмовані на ранніх стадіях розвитку особистості (під час виховання); 

2) професійної мотивації – її сили та стійкості; 
3) адекватності та обсягу спеціальних знань та вмінь. 

Кожна професійна діяльність формує і створює окремі функціональні 
системи, котрі обумовлені її специфічними вимогами, впливаючи, таким чи-
ном, не тільки на своєрідність психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення, 
уявлення та інших), але й формує особистість в цілому: утворюються профе-
сійні риси особистості, котрі проявляються у характері, особливостях профе-
сійного спілкування, виникають професійно значимі ціннісні орієнтації, 
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з’являється специфічна моторика – формується професійний портрет фахівця, 
що також відчувається за межами професійної діяльності. Істотним є те, що 
професійна діяльність проходячи у визначених умовах, вбирає у себе все, що є 
типовим для неї. 

У кожної особистості, котра розпочинає свою професійну підготовку, усі 
три фактори, котрі забезпечують професійне становлення фахівця, представ-
лені у різних кількісно-якісних співвідношеннях. А звідси виходить, що не-
зважаючи на спільні, типові професійні риси, процес формування майбутнього 
професіонала завжди індивідуалізований. 

Предметом “діяльності” у професії “людина-людина”, а також пізнання, 
обслуговування, дослідження і перетворення є соціальні системи, групи насе-
лення, люди різного віку. Відповідно до цього представникам професій, що 
належать до типу “людина-людина”, необхідно володіти професійно значими-
ми якостями, котрі визначають успішність виконуваної діяльності і професій-
ну природність спеціаліста. У даному випадку такими професійно важливими 
якостями є емоційна стійкість, комунікативні і організаторські здібності, 
стійкість і розподіл уваги, доброзичливість, справедливість, уміння володіти 
собою, емпатія і рефлексія. Предметом нашого дослідження якраз і є один з 
цих чинників – увага, та її властивості.  

Професійну діяльність можна розглядати з двох позицій: по-перше – з 
точки зору тих вимог, котрі професія пред’являє до психофізіологічних якос-
тей фахівця, по-друге – з огляду на організацію психофізіологічної структури 
особистості, котра створює можливість успішного розвитку і становлення 
професійної майстерності. 

Дослідження особливостей уваги вчителів і студентів вищих педагогіч-
них навчальних закладів, доведене нами у попередні роки [5], [6], дозволило 
виділити ряд властивостей уваги, котрі можна зарахувати до професійно важ-
ливих, це: концентрація, розподіл, переключення, об’єм, спрямування і збере-
ження, стійкість. 

Від рівня уваги залежить налаштованість людини на сприйняття, її 
спрямованість на об’єкт (настановлення) та зосередження свідомості на дано-
му об’єкті від чого, в свою чергу, залежить якість когнітивних здібностей. Зо-
крема, від стану уваги залежать головним чином: 
• швидкість сприйняття; 
• якість запам’ятовування; 
• швидкість і точність формування навичок; 
• якість і точність роботи. 

Чітке планування учбово-виховної роботи, підготовка до уроку, широке 
оперування учбовим матеріалом у процесі викладання, перевірка роботи учнів 
– все це потребує від вчителя, перш за все, достатньої зосередженості і стійко-
сті уваги. Різні рівні  властивостей уваги формують різні індивідуальні особ-
ливості, відбиваючись на стилі навчання і діяльності. Хоча неправильним буде 
- сказати, що у педагогічній діяльності все залежить від уваги, але все ж її мо-
жна порівнювати з внутрішньою стратегією організму, котра обумовлює ус-
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пішність досягнення кінцевої мети. У цьому сенсі, увага являє собою своєрід-
не мірило, завдяки котрому можливо з’ясувати продуктивність та ефектив-
ність діяльності. 

Висновки 
Професійне становлення фахівця – складний процес, багатовимірне до-

слідження котрого вимагає залучення різних галузей, зокрема психологічні 
науки з точки зору психофізіологічного забезпечення становлення фахівця у 
професіях типу “людина-людина”, нами планується здійснити вивчення роз-
витку властивостей уваги на різних етапах розвитку вчителя. 

 Динаміка розвитку властивостей уваги в процесі оволодіння професій-
ною майстерністю досі не була досліджена належним чином. Тому, нами пла-
нується продовжити вивчення цієї проблеми, котре буде розгортатися у на-
прямку з’ясування – як змінюються властивості уваги майбутніх вчителів в 
процесі їх навчання та фахової діяльності в міру зростання професійної майс-
терності. 

На разі, якщо нам вдасться з’ясувати як навчальна і трудова діяльність 
впливають на розвиток властивостей уваги вчителів, то перед нами відриється 
можливість розробки методів психологічного виховання і більш свідомого 
розвитку професійно значимих властивостей уваги. 
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ОТИМІЗАЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ МОЛОДІ В 
УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ 

«ЛЮДИНА -ЛЮДИНА» 
 

Життя й навчання в сучасному українському соціумі вимагає від студен-
тів постійної й, нерідко, підвищеної готовності до актуалізації психофізіологі-
чних ресурсів усього організму. Разом з тим, часта й хаотична мобілізація 
останніх нерідко виходить за межі функціональних можливостей організму й, 
тим самим, виснажує його фізичні, функціональні й психічні ресурси. Саме 
тому в якості важливих факторів, що оптимізують процеси професійного роз-
витку й становлення студента як особистості й фахівця, варто враховувати, з 
одного боку, його індивідуальні здібності до одержання знань й, одночасно, до 
регламентації своєї діяльності взагалі і в системі «людина – людина», зокрема. 
З іншої, розвивати в собі вміння й навички до здійснення своєчасної й ефекти-
вної психічної саморегуляції (ПСР), що забезпечує як функціональний захист 
організму від виникнення можливих патологічних станів найрізноманітнішої 
етіології, так і його швидке й ефективне повернення до норми.  

Важливо відзначити й те, що за час навчання у ВНЗ молоді люди прохо-
дять не тільки школу свого професійного зростання, але й вступаюnm в систе-
мні міжособистісні відносини: між собою як особистістю й групою, особистіс-
тю та викладачами, іншими складовими та елементами соціуму. Так само як і 
виконуючи різні рольові функції при проведенні організаційних заходів, беру-
чи участь у роботі суспільних, партійних організацій і рухів, виступаючи як 
викладач або організатор в період шкільних і виробничих практик, студент 
мимоволі або, навіть, цілком усвідомлено набуває, розвиває й виховує в собі 
якості психолога, викладача, менеджера по роботі з персоналом, соціального 
працівника, менеджера-керівника. Інакше кажучи, здобуває не тільки обрану 
спеціальність, але й одну або, навіть, декілька спеціалізацій серед професій 
типу «людина - людина», завдяки якій або яким йому стає легше адаптуватися 
до реальних умов виробництва вже по завершенні свого навчання у ВНЗ. 

Постановка проблеми. На жаль, у тих публікаціях і тих дослідженнях, 
які наявні нині, ні тим більше в тих, що висвітлювали проблеми професійного 
становлення студента й молодого фахівця в період, що передував ринковим 
відносинам, відсутні як зараз й, тим більше в минулому, науково обґрунтовані 
дані, що характеризували б період навчання у ВНЗ не тільки як час надбання 
знань і навичок з обраної спеціальності, але і як важливий період отримання 
молодими людьми початкових знань і досвіду в більш широкому контексті 
стосовно професій типу «людина - людина». В результаті, ігнорування або, 
навіть, нерозуміння ролі цієї важливої складової у формуванні студента не 
тільки як фахівця, але і як особистості, що спирається на практичні знання, 
уміння й навички до професій типу «людина - людина», не дозволяють частині 


