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Материалы за IVмеждународна научна практична конференция 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ФИЗИОЛОГИЯ 
* , 

Дзвоник ГЛ. . 
Інститут психології їм.Г. С. Костюка АПН України, Київ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

Професійна спрямованість є стрижнем процесу професійної самореалізації 
особистості й визначає основні напрямки збагачення професійного досвіду, пода-
льшої диференціації та інтеграції Я-концепції, набуття нових професійних знань, 
навичок та умінь. Професійний розвиток розглядається як тривалий прогре-
сивний процес, що мас певну структуру й набуває специфічного змісту на різних 
вікових етапах. Професійна спрямованість є інтегративним утворенням, що 
пояснює поведінку та дії людини як потенційного чи акту ального суб'єкта праці в 
період не тільки професійного, а й допрофесійиого розвитку. В контексті розвитку 
професійна спрямованість виступає як система психічних властивостей, які скла-
даються поступово в онтогенезі людини як потенційного суб'єкта праці, 
орієнтуючи її на опанування певної професійної сфери. Систему професійної 
спрямованості складають: емоційний, когнітивний, мотиваційний, вольовий та 
контрольно-оцінний компоненти, ІДя система виникає гетерохронно, проявляю-
чись у соціальних формах поведінки і детермінуючись ними. Специфіка розвитку 
професійної спрямованості на кожному етані визначається тим, що для кожної 
стадії та етапу її генези характерна своя ієрархія компонентів. 

З точки зору розвитку професійну спрямованість слід розглядати в двох 
аспектах. З одного боку, в світлі формування властивостей, які утворюють пер-
спективу її розвитку і забезпечують перехід людини до ітрофесійно-трудової 
діяльності. З іншого боку, з погляду того унікального внеску, який робить ко-
жен віковий період, починаючи з раннього віку, в становлення людини як май-
бутнього професіонала. Розвиток професійної спрямованості характеризується 
и асту п н и м и те н де н ці я м и: 

- переходом віл зовнішніх детермінант ло внутрішніх, а потім до їх балансу; 
- переходом від афектних спонук до свідомо-вольових; 
- переходом від розрізнених компонентів до структурованих, їх перетво-

ренням з латентних на актуальні; 
- зростанням стійкості й самостійності всіх проявів професійної 

спрямованості; 
- зміною способів прояву активності, яка спонукається професійною 

спрямованістю і регулюється нею. 
Перша тенденція полягає в тому, що професійна спрямованість трактується 

як прояв загальної спрямованості в праці /С.МЛетрова, К.К.Платонов, 
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С. Л.Рубіїпптейн/. Друга тендеіщія визначається тим, що професійна 
спрямованість ототожнюється з іншими психологічними категоріями, наприклад, 
із п р о ф е с і й н и м и інтересами, професійними намірами. Третя тенденція передбачаг 
аналіз професійної спрямованості як самостійною феномена - стійкої домінуючої 
системи мотивів, системи емоційно-ціиніспих відносин, ідо задають ісрархічну 
структуру домінуючих мотивів особистості /Л.М.Мітіна/. 

У сучасних дослідженнях становлення професіонала виступаг цілісним 
безперервним процесом, що реіулюеться на основі як суб'єктивних , так і 
об'єктивних чинників і г частиною життєвого шляху людини /Е.Ф.Зеер, Е,Е. 
Симанюк/. На основі узагальнення досліджень Б.Г.Ананьєва, А.Н Леонтьєва, 

ж 1 ' 

С.Л.Рубінштейна та ін. можна стверджувати, що атрибутивними характеристи-
ками спрямованості особистості, які повністю властиві й професійній 
спрямованості як її компоненту, виступають наступні ідеї. 

1) Спрямованість - сукупність внутрішніх психологічних умов, що висту-
пають джерелом активності людини. 2) Спрямованість с системоутворючою 
властивістю особистості, що визначає її психологічний склад. 3) Спрямованість 
характеризується певною стійкістю як загалом, так і відносно її окремих 
компонентів. 4) Спрямованість виявляється за допомогою діяльності, участі 
особистості в соціальних процесах. 

Підходи до розуміння професійного самовизначення відрізняються 
різноманіттям. Перший підхід до поняття професійного самовизначення умовно 
можна позначити як віковий. Професійне самовизначення включається в кон-
текст вивчення закономірностей вікового розвитку /Л.І.Божович, І.С.Кон/. Дру-
гий підхід до поняття професійного самовизначення в контексті аналізу 
професійного становлення особистості, розроблення проблем формування лю-
дини як суб'єкта професійної діяльності й самосвідомості професіонала 
/Е.А.Климов та ін./ Третій підхід виражений в інтеграції вікового і 
професійного підходів, на основі чого поглиблюється розуміння проблем 
професійного розвитку і побудови життєвого шляху /М.Р.Гінзбург, Е.А.Климов 
та ін./, що виступає розвитком ідей Б.Г.Ананьєва. 

Професійне самовизначення - не просто одноразовий вибір професії, це 
тривалий пошук та самопізнання, і його логічно розглядати як одну із сторін 
цілісного життєвого індивідуального самовизначення. Професійний вибір є 
ключовим моментом соціального становлення особистості, орієнтація на певну 
соціальну позицію, що передбачає усвідомлення свого соціального минулого, 
сучасного і майбутнього. Така «соціально-професійна» орієнтація формується 
на основі усвідомлення особистістю свого соціального походження, 
усвідомлення реальних умов і обставин стосовно певної соціальної позиції і 
своїх можливостей змінити її, а також з усвідомлення перспектив розвитку 
суспільства і аналізу своїх можливостей у зв'язку з цими перспективами. Отже, 
в основі професійного самовизначення особистості знаходиться її соціальна 
орієнтація - визначення свого місця у суспільстві. 
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Професійне самовизначення розглядається в наступних контекстах: 
- як процес самосвідомості й аспект особистісного самовизначення; 
- як особлива діяльність, що має різні цілі та зміст на різних вікових етапах; 

як найбільш значимий компонент професійного розвитку людини і як 
критерій одного з етапів цього процесу; 

як найважливіший період життєвого шляху; 
- як рушійна сила психічного розвитку в ранній юності та новоутворення 

цього періоду. 
Професійне самовизначення пов'язується також з особистісними аспекта-

ми розвитку, з аспектами життєвої перспективи. Стосовно професійної пер-
спективи важливим показником її реалістичності виступає зв'язок життєвих та 
професійних очікувань, ціннісних орієнтацій і життєвої мети з професійними 
планами. Життєві орієнтації і мета особистості, її уявлення про майбутнє, 
рівень психічного розвитку та емоційні особливості відіграють першочергову 
роль у професійному самовизначенні у порівнянні з відповідністю схильностей 
та здібностей вимогам певної професії. Особливого значення професійне само-
визначення набуває на стадії «оптації», коли на перший план виходить 
професійна спрямованість. 

Професійна спрямованість є особистісною основою професійного самови-
значення та джерелом активності в професійному самовизначенні. Вихідним 
положенням для аналізу професійної спрямованості як системи послужила ідея 
Б.Ф.Ломова про відзначення співвідношення «мотив-мета» основною сферою 
прояву спрямованості особистості. Професійна спрямованість як система 
охоплює низку взаємопов'язаних блоків: 

- мотиваційний, репрезентований вектором «мотив-мета»; 
емотийпо-когпітивний, репрезентований чуттєво-інформаційними утво-

реннями; 
регулятивний, утворюваний вольовим і ко і про л ы ю-о ціш тим компонентами. 

Розвиток професійної спрямованості виступає як соцюкультурний процес, 
що протікає шляхом залучення людини в різноманітні сфери суспільної прак-
тики, в широкий контекст соціальних зв'язків за допомогою доступних видів 

• . ^ І ' діяльності. З погляду генезису професійна спрямованість розглядається як 
орієнтація не на конкретну професію, а на багатоаспектну сферу 

• • 

життєдіяльності дорослих, що утворюється професією і охоплює процеси, 
предмети і результати праці, трудові відносини, професійні функції. Ці компо-
ненти мають не вузькопрофесійний характер, а опосередковують усі сфери 
суспільного й індивідуального буття. 

Розвиток професійної спрямованості опосередковується властивими віку 
специфічними потребами, які не тільки виражаються, а й розвиваються в пере-
думовах і перших проявах професійної спрямованості. Таким чином, 
збагачується особистість дитини через входження в професійну сферу 
жичтсдія іьносгі дорослих. Головним моментом у становленні професійної 
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спрямованості старшокласників виступає той факт, що в ранній юності склада-
ються особливі внутрішні умови, які ставлять її в центр психічного розвитку ~ 
зміна внутрішньої позиції, досягнення у сфері самосвідомості. Вираженням 
професійної спрямованості в ранній юності виступають професійні плани, що 
мають, як показали дослідники /Л.І.Божович, І.С.Кон та ін/, спонукальну силу 
відносно сьогодення. Також головним надбанням ранньої юності в становленні 
професійної спрямованості виступає перетворення підліткової мрії про майбут-
ню професію на більш реалістичний, націлений на дійсність план дій відносно 
своєї майбутньої професійної діяльності. 

Вибіркова спрямованість особистості на професію починає виконувати ре-
г у л я т и в н у функцію відносно всіх проявів і сторін особистості старшокласника, 
чим забезпечується особистісна стійкість, можливість подолання труднощів, 
продукування нових цілей і засобів їх досягнення за реалізації вже поставлених. 
Виникає стійке вибіркове ставлення до навчальних предметів відповідно до 
вибраної професії. Визначеність навчальної діяльності професійною перспекти-
вою виявляється в усіх аспектах навчання. Залучення юнаків і дівчат у реальне 
професійне середовище дає змог}' розкриватися тим їхнім якостям, які властиві 
професіоналу, що створює необхідні умови для вибору професії. Ставлення до 
праці виступає значимим чинником у формуванні професійної спрямованості. 
Забезпечення спадкоємності між навчальною і трудовою діяльністю є цен-
тральним моментом у становленні всіх компонентів професійної спрямованості, 
а також первинної потреби професіонала, яка формується. В ранній юності 
відбувається зародження контрольно-оцінного компонента професійної 
спрямованості, що пов'язаний із проектуванням себе в професії. 

Він виражається в аналізі специфіки умов її здійснення (професійних, 
соціальних, особистісних) і своїх особливостей в їх відношенні до вимог професії. 
Контрольно-оцінний компонент визначає перебудову всіх інших компонентів. 
Професійна спрямованість і діяльність суб'єкта щодо оволодіння професією пере-
бувають в діалектичній єдності. Залучення до професійної діяльності змінює 
тенденції' в становленні професійної спрямованості, але і професійна 
спрямованість, та що вже склалася, визначає успішність освоєння майбутньої 
професії й формування нових особистісних структу р. Серед найважливіших пере-
творень мотиваційного компонента професійної спрямованості виділяється така 
тенденція, як підвищення ролі внутрішньої мотивації. Когнітивний компонент 
професійної спрямованості утворює такий професійний еталон, який активізує 
прагнення до оволодіння професією і на основі образу професії формується 
готовність до самостійної професійної діяльності. 

Підсумком становлення і основою подальшого розвитку професійної 
спрямованості виступають осмислення своєї майбутньої професії та себе в ній, 
виникнення певного ставлення до своєї праці, а також готовності до активної 
самостійної діяльності в професійній сфері й прагнення до вдосконалення у 
професії. Таким чином, активність, що спонукається професійною 
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спрямованістю, на етапі професійної підготовки спрямована на конструювання 
не тальки своєї практичної діяльності, а й себе самого як професіонала. І в той 
же час професійна спрямованість сама стає предметом самовиховання. 

Перехід людини до професійного навчання відкриває якісно новий етап у 
становленні її професійної спрямованості на основі перетворення BCLX складових 
індивідуальності. Співвідношення вимог професії зі своїми особливостями 
спонукає до конструювання своєї особистості в рамках професіоналізації й 
створює умови для конструюваїшя себе як професіонала. Професійна 
спрямованість передбачає інтеграцію минулого (усвідомлення становлення її в 
попередніх вікових періодах), сьогодення (ставлення до нинішньої професійної 
підготовки) і майбутнього (бачення професійних перспектив). У ранній юності 
відбувається відбір зовнішніх дій, пов'язаних із професіоналізацією, на основі ре-
ального, можливого і бажаного. Так, професійна спрямованість висту пає як яви-
ще, що змінюється під дією комплексу причин. Розвиток професійної 
спрямованості відбувається як взаємний вплив спрямованості на діяльність і 
діяльності на спрямованість. Професійна спрямованість в и с т у п а є не як 
мимовільний процес, а як процес, що успішно протікає тільки в системі доцільно 
організованої життєдіяльності майбутнього професіонала, чим забезпечуються всі 
її перетворення, її диференціація й інтеграція в систему особистості. 
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Ламбуцька Ж.А., к.психол.н. Болотнікова І.В. 
Інститут психології їм. Г.С.Костюка ЛІІІІ України 

ОСОБЛИВОСТІ МНЕМІЧНИХ ФУНКЦІЙ У СТУДЕНТІВ 
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ОПТИМІЗАЦҐЇ 

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Діяльність студента професійно спрямована і є формою його соціальної та пі-
знавальної активності. Розробка теоретико-мето до логічних основ суспільно-
педагогічної діяльності ведеться нині багатьма вітчизняними та зарубіжними вче-
ними, проте процес професійної підготовки педагогів досі не с у достатній мірі об'-
єктом психолгічних досліджень. Том}* завдання вивчення умов та рівня формування 
психологічної готовності студентів педагогічних спеціальностей до професійної ді-
яльності на різних етапах навчання є досить актуальним. Крім того, в останні роки 
зростає кількість вищих навчальних закладів, а разом з тим підвищу ються вимоїн 
до особистості і професійної підготовки майбутнього спеціаліста. 

Ефективне забезпечення психофізіологічної готовності студентів до про-
фесійної (педагогічної) діяльності на різних етапах навчання, відстеження та 
оптимізація психофізіологічних функцій, які забезпечують цю готовність, зок-
рема, мнемічних функцій, стало завданням наших досліджень. 

Експериментальні дослідження проводились за участю студентів 1-го, 3-го 
та 5-го курсів факультету кібернетики Київського національного університету 
ім.Т. Г.Шевченка. 

Аналізувалися показники безпосередньої пам'яті (БП), оперативної пам'яті 
(ОП), короткочасної пам'яті (КГІ) та індексу короткочасної пам'яті (ІКП) за ме-
тодикою «Подвійного тесту» Л.С.Мучника та В.К.Смирнова. 

Узагальнення експериментальних даних підтвердили такі особливості па-
м'яті, як значне покращення процесів запам'ятовування від першого до третього 
курсів навчання, з деякою стабілізацією показників пам'яті на п'ятому курсі; за-
лежність функціональних можливостей пам'яті від зацікавленості у навчанні, 
віку, стану здоров'я, занять фізичною культурою, а також рівня працездатності 
протягом робочого дня та тижня. Виявлені факти деякої стабілізації щодо інте-
нсивного удосконалення функцій пам'яті в процесі забезпечення готовності до 
професійної, зокрема, педагопчної діяльності, на останніх курсах навчання та 
оцінка рівня навчальної діяльності студентів за показниками суб'єктивних да-
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