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Професійна спрямованість – складний, такий, що поступово роз-
вивається в часі, динамічний процес, котрий характеризується, на дум-
ку Г.X.Айсіної, рівнем сформованості. Вищий рівень – це: а) станов-
лення професійної домінанти; б) сформованість способу життя в інди-
відуальній свідомості студента; в) повна сформованість образу профе-
сії та себе як її суб'єкта. Нижчий рівень профспрямованості характери-
зується: а) уявленням про професію, тобто наявністю узагальненого 
образу уявлення про професію, про її специфіку, цілі, про сам процес 
здійснення професійної діяльності, фактори, що сприяють або пере-
шкоджають цій діяльності [1]. 

Попри різні підходи щодо професійної спрямованості, з одного 
боку, вона розглядається як спрямованість всього навчального процесу 
вищої школи на формування висококомпетентної та розвинутої особи-
стості майбутнього спеціаліста та розуміється як оволодіння спеціаль-
ними знаннями, навичками, вміннями. З другого боку, власне з психо-
логічної точки зору, професійна спрямованість – це провідна, інтегра-
льна, соціально зумовлена властивість особистості. Саме спрямова-
ність визначає психологічний склад особистості, саме через неї вияв-
ляються потреби, цілі, мотиви особистості, її суб'єктивне ставлення до 
різних сторін дійсності, трудової діяльності, до її характеристик і якос-
тей [1-3]. 

В.О.Сластьонін відзначає, що професійна спрямованість як одне 
зі структурних утворень особистості означає достатньо усвідомлену й 
емоційно виражену її орієнтацію на певний рід та вид професійної дія-
льності [4]. На його думку, до професійної спрямованості належить 
інтерес та любов до дітей, захопленість педагогічною роботою, пиль-
ність та спостережливість, педагогічний такт, педагогічна уява, органі-
заторські здібності, справедливість, уміння спілкуватися, вимогли-
вість, наполегливість, цілеспрямованість, урівноваженість, витримка, 
професійна працездатність [5]. М.М.Фіцула розуміє під професійною 
спрямованістю особистості своєрідну установку на педагогічну діяль-
ність і психологічну готовність до неї [6]. 

Сучасні науково-педагогічні дослідження однією зі своїх задач 
ставлять розробку наукових основ виховання професійної спрямовано-



сті особистості, розкриття загальних закономірностей формування 
особистості, її світогляду [7]. 

Формування особистості – безперервний, цілісний процес розвит-
ку особистості, який здійснюється в результаті її соціалізації, вихован-
ня і самовиховання. У процесі соціалізації засвоюється соціальний 
досвід, цінності, норми, установки, властиві даному суспільству і соці-
альним групам, а також відбувається входження в систему соціальних 
зв’язків. Загальною метою формування особистості є виховання соціа-
льно активної, гуманістичної позитивно спрямованої особистості, яка 
у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими (честь, совість, 
людська гідність, соціальна справедливість) і культурно-національ-
ними цінностями (працелюбність, доброзичливість, волелюбність, су-
веренність, соборність). 

Отже, для професійної спрямованості особистості майбутнього 
фахівця галузі житлово-комунального господарства важливим момен-
том є те, як усвідомлює він свою спрямованість, своє місце в майбут-
ній професійній діяльності. Поняття «спрямованість особистості» роз-
глядається як така її психічна властивість, в якій виражаються потре-
би, мотиви, світогляд, установки і цілі її життя та діяльності. 
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