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ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ ХАРАКТЕРУ КУРСАНТІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ 

 

У структурі особистості одним із важливих компонентів є спрямованість – тобто 

система стійких мотивів, особистісних рис характеру, темпераменту, ціннісних 

орієнтацій, котрі визначають світосприйняття й поведінку людини, її ставлення до 

оточуючого світу, до інших людей, до самої себе. Сучасне суспільство вимагає від 

особистості високого рівня мобілізації всіх внутрішніх процесів її життєдіяльності. 

Якщо розглядати індивідуальний успіх як реалізацію певних поставлених перед людиною 

цілей, то виникає питання про характер мотивації успіху, шляхи та засоби такої 

реалізації, які, в свою чергу, зумовлюються особливостями спрямованості особистості 

[1]. 

Метою дослідження було вивчення спрямованості в структурі характеру курсантів 

ВНЗ МНС України. Для цього по вибірці вцілому ми визначили три види спрямованості 

курсантів (на себе, на спілкування і на діяльність). Специфіка дослідження визначалась 

тим, що у експеременті брали участь курсанти 1-го курсу. 

Згідно отриманих даних по вибірці вцілому було виявлено: з спрямованістю на себе - 

41,10%; з спрямованістю на спілкування - 26,40%; з спрямованістю на діяльність - 35,20%. 

Розглянемо внутрішні чинники, такі як особливості характеру та локус контроль. 

Згідно отриманих даних, великий вплив на спрямованість особистості здійснюють 

акцентуації характеру. Виявлено відмінності в курсантів спрямованих на себе, на 

діяльність і на спілкування із демонстративним та гіпертимним типами. За результатами 

зафіксовано, що гіпертимного типу 20,6% та демонстративного 11,7%, які спрямовані на 

себе. Це можна пояснити таким чином: в осіб демонстративного типу спостерігається 

схильність до перебільшення і фантазування, які служать для демонстрації своєї особи. На 

основі отриманих результатів, зафіксовано, що особи циклотимного типу акцентуацій 

характеру, спрямовані на себе (2,94%) і на діяльність (2,94%) і на спілкування (2,94%). Це 

можна пояснити тим, що особи циклотимного типу часто змінюють настрій: від веселого 

до похмурого. У них бувають періоди, коли вони повністю занурені в свій внутрішній 

світ, тобто в собі. Значні відмінності щодо емотивного типу акцентуацій характеру. Так, 

особи емотивного типу, спрямовані на себе 0%, спрямовані на спілкування 2,94% та 

спрямовані на діяльність 2,94%. Це означає, що особи емотивного типу старанні при 

виконанні поставлених завдань, вони емоційні, чутливі, відповідальні. Вони люблять 

спілкуватись, але не при великому оточенні, в колі близьких друзів, коли потрібно комусь 

допомогти, чи висловити свої переживання. У курсантів педантичного типу акцентуацій 

характеру зафіксовано спрямованість на діяльність 2,94% проти 0%, спрямованості на 

себе та 0% спрямованості на спілкування. Це можна пояснити тим, що особи даної 

акцентуації характеру, вирізняються виконавчістю, мають здатність пунктуально 

виконувати завдання [2]. 

Також, із спрямованістю особистості пов’язано визначення «локус контролю». 

Уявлення про локус контроль поширюється і на характеристики особистості в її 

діяльності. Так, за отриманими результатами виявлено, що особи з екстернальним 

локусом контролю, спрямовані на діяльність 23,5% проти 8,8%, спрямованих на себе та 

20,6%, спрямованих на спілкування. Також зафіксовано, що у осіб з інтернальним локус-

контролем проявляється спрямованість на себе 32,3% проти 11,8%, спрямованості на 

спілкування та 11,8%, спрямованості на діяльність. В осіб з інтернальним локусом 

контролю, поведінка направлена на послідовне досягнення успіху [3]. 

 



Підводячи підсумки виявлено, що для спрямованості особистості на себе характерно: 

гіпертимний та демонстративний типи акцентуацій характеру, інтернальний локус 

контроль. 

Для спрямованості особистості на спілкування характерно: екзальтований тип 

акцентуацій характеру, екстернальний локус контроль. 

Для спрямованості особистості на діяльність характерно: педантичний тип 

акцентуацій характеру, екстернальний локус контроль. 
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