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спрямованість на горизонтальний тип кар’єри з урахуванням хобі (49 осіб); 4) група осіб, 
серед яких переважає спрямованість на мішаний тип кар’єри (одночасно горизонтальний 
та вертикальний типи), таких 59 осіб; 5) частина досліджуваних, які не визначилися (67 
осіб). В подальшому в усіх групах за допомогою тесту САТ (тест на самоактуалізацію) 
було досліджено особливості базових складових самоактуалізації, а також взаємозв’язок 
цих складових з кар’єрною спрямованістю. Базовими є шкали «Компетентність у часі» 
(вірність орієнтації у часі) та шкала «Підтримки» (спрямованість на себе та на інших). 
Якщо бали за результатами тесту перевести у процентному співвідношенні, то 
отримаємо наступну послідовність середніх показників (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Показники самоактуалізації осіб із різною кар’єрною 
спрямованістю 

Шкали 
самоактуалізації 

Вертикальний 
тип кар’єри 

Горизонтальний 
тип кар’єри 

Горизонтальний 
тип кар’єри з 

урахуванням хобі 

Мішаний 
тип 

кар’єри 

Невизначена 
частина 

Компетентність у 
часі 

39 37 40 59 38 

Підтримка 51 48 52 56 50 
На підставі здійсненого дослідження можемо зробити наступні висновки: 
У групах досліджуваних із спрямованістю на горизонтальну кар’єру, зі 

спрямованістю 
на горизонтальну кар’єру з урахуванням хобі, на вертикальну кар’єру та серед 

частини досліджуваних, які не визначилися, результати за шкалою «Компетентності у 
часі» мають низькій рівень, що свідчить про нездатність співвідносити минуле та 
майбутнє з теперішнім, про неможливість усвідомлення сенсу та значущості дій, які 
виконуються. У групі досліджуваних зі спрямованістю на мішаний тип кар’єри 
(однаково вираженими напрямами горизонтальної та вертикальної спрямованості 
кар’єри) показники результатів за даною шкалою мають бал вище середнього, що 
свідчить про достатній рівень самоактуалізації та здатність сприймати своє життя 
цілісним. 

Практично в усіх групах досліджуваних, виділених за спрямованістю на певну 
кар’єру, показники за шкалою «Підтримки» розміщуються нижче середніх, що свідчить 
про недостатній рівень самостійності, про потребу в зовнішній підтримці. З усіх 
виділяється група досліджуваних зі спрямованістю на мішаний тип кар’єри, що має 
показники вище середніх. Це свідчить про незалежність у вчинках, прагнення керуватись 
у житті власними цілями, переконаннями, установками, бути вільними у своєму виборі. 

Таким чином, дані, отримані у процесі вивчення складових самоактуалізації, 
свідчать про необхідність підвищення ефективності позанавчальних заходів під час 
отримання професійної освіти з метою розкриття особистісного потенціалу для 
подальшого саморозвитку та самоактуалізації студентів у період навчання у ВНЗ. Це 
потребує розробки системи психологічного супроводження молоді у навчальному 
процесі з метою впливу на формування життєвих позицій для реалізації максимальних 
можливостей кар’єрного зростання. 

 
А.В. Якименко 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
ОСОБИСТІСНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
В умовах трансформацій усіх сфер життєдіяльності людини, інформатизації, 

наукового та технічного прогресу зростають вимоги до людини як суб'єкта 
життєдіяльності, що зумовлює важливість формування та розвитку її особистісної 
активності. 

На нашу думку, «особистісна активність» – це здатність людини до самостійного 
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перетворення зовнішнього світу задля задоволення власних інтересів, актуальних потреб, 
досягнення поставлених цілей через використання внутрішніх потенціалів. 

Особистісна активність реалізується в системі цільових установок, ціннісних 
орієнтацій, що визначають мотиваційну сферу особистості, спрямованість її інтересів, 
нахилів, вибір способів діяльності й спілкування. Її здійснення залежить від бажання 
людини розкривати, розвивати та реалізовувати власні потенційні можливості. 
Особистісна активність проявляється у поведінці людини, як ініціативність, рішучість, 
впевненість в собі, здатність брати на себе відповідальність; передбачає володіння 
навичками перетворення навколишнього середовища, вміння знаходити нестандартні 
рішення складних життєвих ситуацій тощо. 

Проблематика формування особистісної активності набуває особливої актуальності 
в юнацькому віці, коли людина перебуває на етапі професійного становлення. 
Входження юнаків в етап навчально-професійної діяльності вимагає від студента 
самостійності, саморозвитку, самодетермінації, навичок перетворення навколишнього 
середовища, що обумовлено проявом особистісної активності. При цьому важливою є 
готовність самого студента проявляти дані якості. 

Останнім часом в концептуальному апараті психології поняття готовності набуло 
відносно самостійного і високого наукового статусу проте досі не існує однозначного 
розуміння сутності і функцій зазначеного поняття. Його значення в контексті 
професійного становлення на даний час потребує переосмислення його змісту на 
методологічному і експериментальному рівнях. Дослідження цього напрямку базуються 
на визначенні та психологічному обґрунтуванні засобів навчання й удосконалення 
системи підготовки спеціалістів. 

Досліджуючи готовність вчені акцентують увагу на таких її компонентах: 
мотиваційному – відповідальність за виконання завдань, почуття обов'язку; 
орієнтовному – знання й уявлення про особливості та умови діяльності, її вимоги до 
особистості; операційному – володіння способами та прийомами діяльності, 
необхідними ключовими компетенціями; вольовому – самоконтроль, самомобілізація, 
вміння управляти діями; оціночному – самооцінка своєї підготовленості і відповідність 
процесу розв'язання завдань оптимальним зразкам (Нессен Г., Сохань Л., Єрмакова І., 
2003). Вказані компоненти виступають засобами удосконалення особистості у системі 
професійного становлення майбутніх спеціалістів. 

Професійна готовність як психологічна категорія відображає процес саморозвитку 
людини впродовж життя, в межах якого відбувається становлення специфічних видів 
особистісної активності на основі розвитку і структурування сукупності професійно-
орієнтованих її характеристик, що забезпечують реалізацію функцій пізнання, 
спілкування та регуляції в конкретних видах діяльності і на етапах професійного 
становлення майбутнього фахівця. 

Отже, дослідження особливостей особистісної активності як чинника формування 
професійної готовності майбутніх фахівців дає можливість стверджувати, що дана 
проблематика являється недостатньо дослідженою та потребує подальшого розкриття. 


