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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Залановська Л.І. 

 
І. Вступ  
Становлення особистості сучасної молоді 

відбувається в нових для України умовах. 
Зміни, що мають місце у житті нашого сус-
пільства, з особливою гостротою актуалі-
зують проблему готовності до свідомого 
вибору власної життєвої позиції, максималь-
ної реалізації особистісних можливостей і, як 
наслідок, адекватної професійної діяльності. 

Майбутня професія – засіб реалізації сенсу 
свого життя, тому професійне самовизна-
чення розглядається як особлива форма 
особистісної активності, як засіб реалізації 
суб’єктивних властивостей особистості. Пе-
ред учнями старшого шкільного віку вини-
кає необхідність самовизначення, вибору 

свого життєвого шляху, як завдання пер-
шорядної життєвої важливості. Вибір про-
фесії стає психологічним центром ситуації 
розвитку старшокласників, створюючи в 
них своєрідну внутрішню позицію. 

Вибір майбутньої професійної діяльності 

є  фактором подальшого розвитку особис-
тості,  визначенням умов і засобів реаліза-
ції особистісних рис і здібностей, соціаль-

ного середовища для втілення  життєвих 
задумів, смислу і  цінностей. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є теоретичне визначення 

психологічних основ професійного самови-
значення особистості старшокласника. Реа-
лізація поставленої мети передбачає вирі-
шення таких завдань: 
– здійснити теоретичний аналіз детермі-

нант та динаміки розвитку професійно-
го самовизначення старшокласників; 

– вивчити психологічні особливості ком-
понентів професійного самовизначення 
старшокласників. 

ІІІ. Результати 
Проблемою професійного самовизна-

чення, насамперед займались філософи (в 

рамках загальної проблематики свободи 
особистості і життєвого самовизначення) та 
психологи (в рамках вікової психології, ви-
вчаючи мотивацію вибору). 

В сучасній психології самовизначення 
розуміється як активна ідентифікація лю-
диною свого місця у системі суспільних від-

носин. У зв’язку із цим важливо розглядати 
особистісне і професійне самовизначення 
під час вибору старшокласниками життєво-
го шляху. Особистісне самовизначення яв-
ляє собою вибір життєвої позиції, визна-
чення перспектив у діяльності та сімейних 
відносинах, а також перехід від однознач-

ної ролі (учня) до соціально диференційо-
ваних. Від того, як здійсниться особистісне 

самовизначення, залежить і професійне. 
Професійне самовизначення особистості 

логічно розглядати як одну із складових ії 
цілісного життєвого індивідуального само-
визначення, і тому, перш за все, потрібно 
з’ясувати психологічний зміст цього понят-
тя. Труднощі теоретичного аналізу пробле-

ми зумовлені тим, що поняття “самовизна-
чення” використовується в психологічній 
літературі у досить широкому діапазоні 
значень залежно від розуміння певними 
авторами, по-перше, психологічного змісту 
процесів, індивідуального самовизначення 
особистості, а по-друге, від акцентованих 

аспектів у вивченні цих процесів різними 
галузями психології. 

У теоретичних підходах проблему само-
визначення найчастіше пов’язують з про-
блемами розвитку особи і ії самосвідомості 
(К.А. Абульханова-Славська, Т.М. Афанасьє-

ва, І.С. Кон, І.І. Чеснокова), з проблемами 
соціальної зрілості і визначення життєвої по-
зиції (К.А. Абульханова-Славська, Л.І. Анци-

ферова, Л.Н. Коган, А.В. Мудрик, Д.І. Фельд-
штейн), з проблемами самоздійснення і са-
мореалізації особистості (І.С. Гічан, В.Ф. Са-
фін, П.П. Соболь). У віковій психології і 

психології розвитку проблема самовизна-
чення особистості вивчається у зв’язку із 
специфікою юнацького віку, процесами 
формування світогляду, соціалізації і вибо-
ру сфери професійної діяльності (Р. Берне, 
Л.І. Божович, В.І. Журавльов, П.А. Завір, 
А.М. Кухарчук, А.В. Мудрик). 

Так, наприклад, І.С. Кон зауважує, що 
суть феномена самовизначення молодої 
людини полягає у “чіткому орієнтуванні і 
визначенні свого місця у світі дорослих”, а 
також “у виборі соціально й особистісно 

значущих цілей, досягнення яких забезпе-

чує самореалізацію суб’єкта” [5, с. 335]. 
Поняття “самовизначення” І.С. Кон пов’язує 
з процесами “пошуків себе”, “відкриття Я”, 
соціального і морального дозрівання, які 
мають світоглядний сенс і “виразно соціа-
льний зміст” [6, с. 204]. Соціологічний під-
хід І.С. Кона хоча й дає змогу сформувати 

загальні уявлення про головні характерис-
тики процесу самовизначення особистості, 
але відображає його лише у досить вузько-
му аспекті соціалізації, не розкриваючи по-
вною мірою глибинно-психологічних й ін-
тимно-особистісних переживань людини, ії 



Теорія і практика сучасної психології 

 64 

суб’єктивне сприймання і зміст внутрішньої 

активності. 
К.А. Абульханова-Славська розглядає 

самовизначення як певну форму активності 
особистості, в процесі якої відбувається 
формування ії життєвої позиції. Згідно з її 
трактовкою, життєва позиція – пролонго-

вана реалізація цієї позиції у часі, а також 
сенс життя, як ії ціннісне визначення, що 
формують життєвий шлях особистості. Та-
ким чином, К.А. Абульханова-Славська, 
хоча і не розкриває психологічного змісту 
самовизначення як такого, але пропонує 
теоретичний аналіз іншого феномену, що 

становить його результат: життєвої позиції 
особистості. Життєва позиція – це узагаль-
нювальний і обраний особистістю на базі ії 
цінностей спосіб здійснення життя. Це – 
сформоване особою на основі ії взаємодії зі 

світом вторинне утворення, яке виступає 
головною детермінантою всіх ії життєвих 

проявів. Життєва позиція особистості міс-
тить у собі потенціал ії розвитку, сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних можливостей, 
які розкриваються на основі такої позиції. 
Зроблений К.А. Абульхановой-Славською 
аналіз проблем життєвого шляху (1987 р.) і 

життєвих стратегій (1991 р.) особистості, 
якому притаманні новизна і цілісність під-
ходу, робить значний внесок в теорію пси-
хології особи, але ще залишаються не роз-
критими питання щодо психологічних зміс-
тів як об’єктивно-поведінкових, так і 
суб’єктивно пережитих індивідом у процесі 

формування його життєвої позиції. Ще один 

важливий аспект професійного самовизна-
чення як одної зі сфер реалізації особистіс-
тю своєї життєвої перспективи досліджує 
К.А. Абульханова-Славська. Значущим, на 
її думку, є спосіб включення особистості у 
професію, спосіб ії самовизначення в про-

фесії і характер самовираження у профе-
сійній діяльності. Ці показники окреслюють 
певний “тип ідентифікації особистості в 
професії”. Таких типів усього п’ять. Перший 
тип передбачає вибір людиною такої діяль-
ності, яка найбільше відповідає певним ха-

рактеристикам особистості і передбачає 
постійне повторення і відтворення трудових 
операцій і типових ситуацій. Другий тип 
ідентифікації зумовлений пошуком особис-

тістю можливостей просування у професії 
до вищих рівнів майстерності, якісних змін 
у трудовій позиції, що пов’язані з розвит-

ком самої професії. У третьому типі іденти-
фікації відкриваються можливості для роз-
витку самої професії, особистості через 
професію, оскільки відповідне просування 
відбувається на основі розгортання, розви-
тку й удосконалення якостей і здібностей 
самої людини. Основою для четвертого ти-

пу ідентифікації у професії стає здатність 
особистості до творчої активності у сфері 
професійної діяльності. П’ятий тип виступає 
як додатковий мотив. Його зміст – орієнта-
ція людини на підвищення свого матеріаль-

ного добробуту. Тип ідентифікації особис-

тості у професії залежатиме від того, який 
сенс має для неї професійна діяльність. У 

першому випадку, праця сприймається як 
цікаве життєве заняття, у другому – як за-
сіб професійного просування, у третьому – 
як спосіб розвитку власних здібностей, в 

четвертому – як форма самовираження і 
творчості. Переважний тип професійної 
ідентифікації відбображає головні характе-
ристики життєвої перспективи особистості 
[1]. Отже, як бачимо, професійне самовиз-
начення особистості підпорядковане гли-
бинним психологічним процесам й опосе-

редковане індивідуальними рисами особис-
тості. 

А.В. Мудрик не визначає поняття “само-
визначення”, але розглядає його зв’язок з 
процесами самопізнання, самооцінювання, 

формування світогляду і знаходження вла-
сної позиції. Такий пошук власної позиції у 

світі, на думку вченого, відбувається через 
процес відокремлення, у формі внутрішньо-
го діалогу людини з самою собою, з ото-
ченням і зі світом в цілому. 

Л.І Анциферова аналізує близьке до са-
мовизначення поняття соціального дозрі-

вання, що пов’язане з розвитком особисто-
сті. Дозрівання, на думку дослідниці, за-
безпечує здатність людини внутрішньо ви-
знавати, усвідомлювати й аналізувати про-
тиріччя життя та здатність продуктивно ви-
рішувати їх відповідно до своєї загальної 
мети і моральних ідеалів. І.І. Чеснокова у 

рамках концепції самосвідомості особистос-

ті виводить поняття самодетермінації, яку 
визначає як таку форму саморегулювання, 
“де немає обмеження у часі” і яка зумовлює 
цілісну лінію поведінки особистості як 
“єдину розподілену у часі регуляційну сис-
тему” [9, с. 125]. 

За допомогою близьких за змістом по-
нять “саморегуляція”, “самоздійснення” ро-
зглядає самовизначення і П.П. Соболь. Він 
вважає, що самовизначення – це певна 
сторона самореалізації особистості. Автор 
використовує поняття “включенність” для 

позначення індивідуального зрізу зв’язку 
людини з життєвими умовами. Інтеграль-
ним показником “включення” виступає у 
нього спрямування. У самовизначенні 

включенність характеризується як залу-
ченність у ті чи інші підструктури суспіль-
ного життя через індивідуальний вибір, 

який “не завжди є внутрішнім”, оскільки 
“індивід обирає з реально доступного”. Та-
ким чином, у П.П. Соболя зміст поняття 
“самовизначення” має явний відтінок об-
меження. 

Найбільш актуальною, для нашого дос-
лідження є теорія розвитку. Одним із пер-

ших, хто займався цим питанням, був 
Е. Гінзберг. Автор розглядав професійний 
вибір, як довготривалий процес, такий, що 
триває більше десятки років, і містить у 
собі ряд взаємопов’язаних рішень. Закінчу-
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ється цей процес компромісом між зовніш-

німи (кон’юнктура, престиж) і внутрішніми 
факторами (індивідуальні здібності тощо). 

Е. Гінзберг виділяє три стадії професійного 
самовизначення: стадія фантазії, гіпотети-
чна стадія і реалістична стадія [8]. 

На початку 1950-х рр. Д. Супер [10] на 

основі цієї стадіальної моделі професійного 
самовизначення створює теорію, в якій бу-
ли враховані деякі недоліки концепції 
Е. Гінзберга: невикористання загальнопси-
хологічних закономірностей, механічне 
співвіднесення професійних бажань і про-
фесійних реалій, недостатність методично-

го оснащення. Автор поєднав феноменоло-
гічні концепти із диференціальною психо-
логією. Таке поєднання зробило його тео-
рію однією з найпоширеніших за кордоном 
теорій професійного розвитку. Для теорії 

Д. Супера характерне не лише звертання 
до поняття стадіальності професійного роз-

витку, а й до поняття Я-концепції. Я-
концепція у дослідника має широке й уні-
версальне значення. Фактично завдяки їй 
професійне самовизначення постає не-
від’ємним елементом особистісного. Вчений 
вважає, що професійний розвиток полягає, 

по суті, в розвитку і реалізації Я-концепції. 
Однак, Д. Супер наділяє її формальними 
характеристиками, що не дає змоги зроби-
ти операціоналізацію цього поняття, доста-
тню для експериментального дослідження, і 
тим більше, для діагностики. 

Теорія розвитку близька до гуманістич-

них та інших феноменологічних теорій, які 

розвиток особистості трактують як процес 
становлення її Я. Поділяє ці погляди й 
Е. Еріксон. Однак, його концепція психосо-
ціального розвитку особистості є найбільш 
інтегративною. Автор називає Я-концепцію 
“ідентичністю Его” – індивіда, або узгодже-

ним самосприйманням індивідом власної 
особистості. У його концепції гармонійно 
поєднані особистісна, ідеологічна і профе-
сійна ідентичності, які є формами самовиз-
начення. За Е. Еріксоном, процес самовиз-
начення, який він називає формуванням 

ідентичності, тривалий і складний. Іденти-
чність забезпечує неперервність минулого, 
сьогодення і майбутнього індивіда. Вона 
утворює єдину систему координат для ор-

ганізаційних та інтеграційних форм поведі-
нки в різноманітних сферах життя людини. 
Вона приводить особистісні схильності і 

таланти у відповідність з ідентифікаціями 
та ролями, які надані індивідові батьками, 
однолітками і суспільством. Допомагаючи 
людині дізнатись про своє місце в суспільс-
тві, особиста ідентичність також забезпечує 
основу для соціальних порівнянь. І, нареш-
ті, внутрішнє почуття ідентичності допома-

гає визначити напрям, цілі і сенс майбут-
нього життя індивіда. 

Про почуття ідентичності свідчать три 

ознаки: 
– відчуття внутрішньої тотожності й інтег-

рованості в часі і дії в минулому та надії 
на майбутнє переплітаються із сього-
денням; 

– відчуття внутрішньої тотожності й інтег-

рованості в часі: людина сприймає себе 
всюди і скрізь як цілісність, а всі свої дії 
і рішення розглядає не як випадкові, 
або ким-небудь нав’язані, а як внутрі-
шньо зумовлені; 

– ідентичність переживається серед зна-
чущих інших: взаємовідносин і ролі до-

помагають підтриманню й розвитку по-
чуття інтегрованої ідентичності, що 
продовжується в часі. 

З аналізу теорій різних учених, які нама-
галися теоретично вирішити проблему 

професійного вибору, випливає, що профе-
сійне самовизначення – це не лише процес 

прийняття рішень щодо вибору професійної 
діяльності на основі власних потреб, інте-
ресів, здібностей, системи цінностей. Це 
одна із форм активності особистості, де во-
на виступає суб’єктом власної життєдіяль-
ності, і професійна діяльність для якої є 

особистісною цінністю. Як наслідок – про-
фесійне самовизначення є способом реалі-
зації суб’єктивних властивостей особистос-
ті, стилю її життя. 

У результаті аналізу теоретичних поло-
жень проблеми професійного самовизна-
чення, ми схиляємось до думки, що це до-

сить складне системне утворення, утворене 

із багатьох взаємодоповнювальних компо-
нентів. Спираючись на теорію розвитку, 
можна констатувати, що ядром процесу 
професійної самовизначенності є система 
Я-образів особистості, її Я-концепція. Тому 
першим компонентом ми можемо назвати 

Я-концепцію, яка є основою для порозу-
міння взаємозв’язку і взаємовпливу уяв-
лень щодо професії, її вимог до особистості 
та уявлень особистості про себе, оцінок 
своїх можливостей. 

Із формуванням Я-концепції пов’язана 

проблема становлення самосвідомості. Тому 
другим компонентом, який входить до 
складу професійного самовизначення, мо-
жна вважати самосвідомість. Самосвідо-

мість – це складний і багатоплановий про-
цес, який включає: усвідомлення своїх яко-
стей та їх оцінювання, уявлення про власні 

бажання та реальне Я, оцінювання себе та 
інших. 

Третім компонентом в основі професій-
ного самовизначення є життєва позиція – 
сукупність життєвих цінностей, ідеалів, пе-
реконань, відносин та обраний характер їх 
реалізації, який і визначає подальшу жит-

тєву спрямованість певного індивіда. Жит-
тєва позиція значно впливає на професійне 
самовизначення особистості, оскільки в 
обраній професійній діяльності суб’єкт зна-
ходить спосіб реалізації. 
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Таким чином, можна стверджувати, що 

важливим компонентом структури профе-
сійного самовизначення є також система 

цінностей. Виходячи з узагальнення дослі-
джень, характеризуємо цінності як упевне-
ність людей у тому, що дійсно важливе в 
житті, а що – ні. При цьому варто виділити 

власне цінності і цінності, нав’язані ззовні. 
Власне цінності стосуються безпосередньо 
самої природи людини (щирість, вірність 
тощо). Цінності, нав’язані ззовні, не мають 
стосунку до природи людини, а накинуті 
індивіду суспільством (наприклад, важли-
вість престижу, висока заробітна плата, 

відчуття безпеки, яке базується на грошах 
та ін.). Ціннісні орієнтації є одним із 
центральних особистісних утворень, що 
характеризують внутрішню сторону суб’єк-
та, його ставлення до дійсності, і тісно 

пов’язані з формуванням спрямованості 
особистості. Відтак ми можемо припустити, 

що вибір професії на основі власних цінніс-
них орієнтацій є однією з основних умов 
задоволеності відповідним видом діяльнос-
ті. І навпаки, невідповідність діяльності си-
стемі цінностей особистості чи, більше того, 
протиставлення їй є передумовою виник-

нення внутрішньої незадоволеності що, у 
свою чергу, призводить до зміни, деформа-
ції системи цінностей особистості або до 
зміни виду діяльності. 

Будь-який вибір має бути свідомим, а 
отже, мотивованим. Таким чином, наступ-
ним компонентом професійного самовизна-

чення є мотив. За дефініцією О.М. Леонтьє-

ва, мотив – це об’єкт, який відповідає тій 
чи іншій потребі, спонукає і спрямовує дія-
льність людини. Мотив – це внутрішнє спо-
нукання людини до певного виду діяльнос-
ті, пов’язане із задоволенням відповідних 
потреб, хоча вони не є стабільними, а змін-

ні та динамічні. Ієрархія мотивів зумовлю-
ється не лише ієрархією потреб людини, а 
й соціально-економічними змінами в житті 
суспільства, його культурою, груповою сві-
домістю та поведінкою. Оскільки професій-
не самовизначення є однією із форм актив-

ності людини, то в його основі має лежати 
ряд потреб особистості. 

IV. Висновки 
Результати, виявлені у процесі теорети-

чного дослідження дали змогу зробити уза-
гальнювальні висновки. Аналіз наукових 
праць із окресленої проблематики 

(К.А. Абульханова-Славська, 
Л.І. Анциферова, Л.І. Божович, І.С. Кон, 
А.В. Мудрик та ін.) показує, що в старшому 
шкільному віці формується не самовизна-
чення як таке (особистісне, професійне, 
життєве), а психологічна готовність до ньо-
го. Професійне самовизначення розгляда-

ється як процес, що охоплює весь період 
професійної діяльності особистості: від ви-
никнення професійних намірів до виходу із 

трудової діяльності. Він пронизує весь жит-

тєвий шлях. Для здійснення адекватного 
вибору сфери професійної діяльності стар-

шокласник має визначити, що він являє 
собою, в якій сфері він міг би найбільше 
проявити себе і до якого виду трудової дія-
льності він зміг би найкраще пристосувати-

ся. 
Психологічна готовність до самовизна-

чення передбачає: сформованість на висо-
кому рівні психологічних структур, переду-
сім, самостійності школярів; розвинутість 
потреб, що забезпечують змістовну напов-
неність особистості, серед яких центральне 

місце займають моральні установки, цінніс-
ні орієнтації та життєві перспективи; стано-
влення передумов індивідуальності як ре-
зультат розвитку та усвідомлення своїх зді-
бностей та інтересів. 

Отже, можна констатувати, що психоло-
гічна готовність до професійного самовиз-

начення передбачає сформованість, розви-
нутість та усвідомленість особистістю всіх її 
структурних компонентів. 

Перспективи подальших розвідок поля-
гають у поглибленні вивчення психологіч-
них особливостей розвитку професійного 

самовизначення старшокласників та вияв-
ленні внутрішніх і зовнішніх психологічних 
умов ефективного професійного самовиз-
начення особистості. 
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ників: теоретичний аспект 

Анотація. У статті обґрунтовано сутність професійного самовизначення особистості, його 
психологічні основи, розкрито зміст компонентів та показників його сформованості. 
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Аннотация. В статье обоснованы сущность профессионального самоопределения личнос-
ти, его психологические основы, раскрыто содержание компонентов и показателей его фор-
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