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Спрямованість займає центральне місце у структурі особистості та визначає особливості її по-
ведінки. Як вважають О.В. Киричук і Г.І.Щукіна, пізнавальна спрямованість стосується потреб
особистості, що пов’язані з потребою у пізнанні, пошуку нових знань, допитливістю, самостійні-
стю, подоланням перешкод, пізнавальною активністю. За С.Л. Рубінштейном та Б.М. Тепловим,
професійна спрямованість розглядається як співвідношення нахилів до певної діяльності та здіб-
ностей до неї. Професійно-пізнавальна спрямованість ― одна з часткових форм прояву профе-
сійної спрямованості і, відповідно, загальної спрямованості. В її основі лежить професійний ін-
терес, який набуває особливої інтенсивності в першу чергу в поєднанні з пізнавальним
інтересом. Професійно-пізнавальна спрямованість — це складне інтегративне утворення, в якому
перехід пізнавальних інтересів у професійні і навпаки не означає зникнення попередніх, а їх ак-
тивізацію.

До компонентів сформованості професійно-пізнавальної спрямованості належать пізна-
вальний, емоційно-вольовий, мотиваційний та діяльнісний.

Пізнавальний компонент передбачає активне ставлення до пізнавальної діяльності, яке пояс-
нюється прагненням глибше пізнати зміст професійної освіти. Він визначається потребами осо-
бистості у знаннях, здатністю до набуття знань і пізнавальним інтересом як необхідним мотивом
діяльності, що визначає пізнавальне ставлення особистості до професії. Зокрема, пізнавальний
компонент студентів економічних спеціальностей стосується сфери знань з макро- та мікро-
економіки, приватного підприємництва, ділового етикету; студентів медичних спеціальностей ―
знань з медичних наук, деонтологічних принципів тощо.

Емоційно-вольовий компонент передбачає емоційну активність, яка характеризується
суб’єктивними переживаннями, установками в поведінці, задоволенням чи незадоволенням від
виконаної роботи. Він визначається інтенсивністю професійних мотивів, які охоплюють просту
зацікавленість чи бажання що-небудь дізнатися про професію, але можуть перерости в глибокі
професійні інтереси та стійкі бажання оволодіти навичками та вміннями, які необхідні в майбут-
ньому. Емоційно-вольовий компонент студентів-економістів охоплює такі поняття, як здатність
до взаємодії, екстровертованість чи інтровертованість студентів, тип темпераменту нервової сис-
теми, акцентуацію якостей; у студентів-медиків ― співвідношення агресивності та емпатійності,
афіліативні тенденції.

Мотиваційний компонент містить оцінку місця професійної та пізнавальної мотивації у зага-
льній структурі мотивів, набуття адекватного особистісного смислу професійної діяльності, осо-
бистісне ставлення, ступінь активності при реалізації професійних планів, прагнення удоскона-
лити знання, особистий досвід в обраній сфері діяльності. Так, мотиваційний компонент
економіста повинен бути соціально спрямованим, а мотивація медика повинна бути альтруїстич-
ної направленості.

Діяльнісний компонент характеризується стійким ставленням особистості до професійної
діяльності, яке включає потребу в пізнавальній діяльності щодо оволодіння професією, ба-
жання вивчати не лише програмний матеріал, і виявляється в готовності особистості застосо-
вувати знання та набуті вміння у майбутній професійній діяльності, досягати цілей щодо
оволодіння професією.

Аналіз літератури та власний досвід викладачів показав, що формування професійно-
пізнавальної спрямованості студентів у процесі навчання передбачає два етапи. Перший етап —
формування первинного епізодичного інтересу до професії, де важливу роль відіграє позитивне
емоційне зовнішнє підкріплення. Другий етап — формування стійкого ініціативного інтересу, на
якому відбувається взаємоперехід від професійної практичної до активної пізнавальної діяльності.




