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Робота присвячена вивченню цільового компонента спрямованості 
особистості, у якій цілі займають центральне місце поряд із іншими 
компонентами спрямованості. Дослідження ролі та місця цілей у структурі 
спрямованості особистості дозволило надати основну увагу перспективам 
розвитку та саморозвитку особистості, її прагнення в майбутнє. Вивчення 
структури та функцій цільової спрямованості проводиться на основі принципів 
системного підходу. У роботі наводиться методика дослідження цільової 
спрямованості особистості, самостійно розроблена автором. Дана методика 
дозволила в експериментальних умовах підтвердити висунуті гіпотези. 

У структурі цільової спрямованості виявлено сім сфер, що відображають 
зміст спрямованості, а також три рівні, що характеризують мотивацію та 
позиції особистості. Виявлено функції даної спрямованості, що є ведучими. 
Футурреальна функція вказує на тісний зв’язок цілей з орієнтацією особистості 
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на ситуації майбутнього часу. Функція віддаленості цілей демонструє залежність 
між ступенем віддаленості цілей та мірою узагальнення життєвих ситуацій, 
що вирішуються. Проективна функція цілей виражається у тому, що різні за 
віддаленістю цілі ставляться залежно від певних особистісних рис. Динамічна 
функція цільової спрямованості особистості пов’язана з рівнями усвідомлення 
значущості цілей, відповідно, пропонується чотири типи психодинамічних 
відношень. Саморозвиток особистості залежить від віддаленості цілей та 
відповідного їм комплексу особистісних рис. 

Виявлені структура та функції цільового компонента спрямованості 
особистості дозволяють розглядати її як самостійний вид спрямованості 
особистості, що дає можливість діагностувати перспективи розвитку та 
саморозвитку особистості й здійснювати психокорекційну роботу. 
Ключові слова: цільовий компонент, цільова спрямованість особистості, 

сфери цільової направленості, рівнева структура, футурреальна функція, 
просторово-часовий континуум психологічних ситуацій, фактори розвитку 
особистості, саморозвиток особистості. 
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Диссертация посвящена изучению целевого компонента направленности 
личности, в которой цели занимают центральное положение. Исследование 
роли и места целей в структуре направленности личности позволило основное 
внимание уделить перспективам развития и саморазвития личности, ее 
устремленности в будущее. Структура и функции целевой направленности 
рассматриваются на основе принципов системного подхода. Единицей 
психической деятельности является ситуация, что позволяет всю 
жизнедеятельность субъекта рассматривать как их последовательную смену. 
Предлагается структура психологической ситуации на основе единства 
компонентов ситуации и деятельности, в которой центральное место 
занимают цели. 

В структуре целевой направленности были выявлены семь сфер: личная, 
интимная, семейная, дружественная, учебно-профессиональная, общественная 
и самодеятельная, которые отражают содержание направленности личности 
или горизонтальную структуру. Вертикальная или уровневая структура 
направленности включает три уровня, характеризующие мотивацию и 
позиции личности. Выявлены ведущие функции данной направленности. 
Футурреальная функция указывает на тесную связь целей с ориентацией 
личности на ситуации будущего времени. Функция удаленности целей 
показывает зависимость между степенью отдаленности целей и мерой 
обобщенности разрешаемых жизненных ситуаций. Проективная функция 
целей выражается в том, что различные по удаленности цели детерминированы 
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определенным составом черт личности. Возрастные особенности постановки 
жизненных целей позволили выявить цикличность целевой направленности. 

Динамическая функция целевой направленности личности связана с уровнями 
осознания значимости целей, и в зависимости от них выявлены четыре типа 
психодинамических отношений. Саморазвитие личности зависит от удаленности 
целей и соответствующего им комплекса личностных черт. Установлены 
четыре вида целей направленных на саморазвитие личности, к которым 
относятся цели: самореализации, самоопределения, самосовершенствования и 
самоактуализации, а также отличительные особенности черт, влияющих на 
их постановку. 

Выявленные структура и функции целевого компонента направленности 
личности позволяют рассматривать его как самостоятельный вид направленности 
личности, позволяющий диагностировать перспективы развития и саморазвития 
личности и осуществлять психокоррекционную работу. 
Ключевые слова: целевой компонент, целевая направленность личности, 

сферы целевой направленности, уровневая структура, футурреальная функция, 
пространственно-временной континуум психологических ситуаций, факторы 
развития личности, саморазвитие личности. 
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Dissertation is devoted to aim component of personality direction, where aims 
take the central position, along with other components of direction (orientation). 
The study of the role and place of aims in the structure of personality orientation 
allowed to pay main attention to personality perspective development and self- 
development, his orientation in the future. Aim direction is considered on the 
basis of systematic approach principles where its structure and functions are 
studied. Research methodology of personality aim orientation independently 
developed by the author, is given in the dissertation. The given methodology 
allowed to conform hypotheses in experimental conditions. 

Seven spheres which reflect the matter of orientation as well as 3 level which 
characterize motivation and personality position have been revealed in the 
structure of aim orientation. Leading functions of the given orientation have been 
found. Future real functions underlines close connection of aims with personality 
orientation on situations in future. The function of remote aims shows the 
relationship between distant aims and measure of generalization of solved life 
situations. Projective function of aims is expressed in the following: different 
remote aims are put by a definite number of personality traits. Age functions of 
aims allowed to reveal the cycle of aim orientation and on this basis suggest there 
own periodization of psychic development. Dynamic function of personality aim 
orientation is connected with aim significance realization and four types of 
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psychodynamic relations are suggested. The function of personality self development 
depends on aim remoteness and corresponding number of personality traits. 

Revealed structure and functions of personality aim orientations allow to 
consider it as independent type of orientation of personality which enables to 
diagnoze perspectives of development and self-development of personality and 
carry out psycho-correction work. 

Key words: aim component, aim orientation of personality, spheres of aim 
orientation, level structure, future real function, space-temporal continuum of 
psychological situation, factors of the development of the personality, personality 
self-development. 


