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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ФАХІВЦЯ 

Донченко І.А. 

 
І. Вступ 
Дослідження професійної самосвідомості 

фахівця є актуальною проблемою сучасної 
науки та практики, оскільки лише фахівець з 
розвинутою професійною самосвідомістю зда-
тен до постійного саморозвитку та ефективно-
го виконання власних професійних функцій. 

Як складний феномен самосвідомість у 
психологічній науці розглядається крізь різні 
структурні форми. Узагальнюючи погляди на-
уковців щодо структури самосвідомості особи-
стості, можна визначити такі її компоненти. 

По-перше, когнітивний компонент, під 
яким учені-психологи розуміють усвідомлен-
ня особистістю власних особливостей, знання 
самого себе (У. Джемс, І. Кон, В. Мерлін, 
А. Налчаджян, С. Пантилеєв, І. Чеснокова). 

По-друге, емоційно-ціннісний компонент, 
що виявляється в усвідомленні власних по-
чуттів та ставлень до самого себе (К. Абуль-
ханова-Славська, І. Кон, В. Мерлін, А. Нал-
чаджян, С. Пантилеєв, І. Чеснокова). 

По-третє, дієво-вольовий, або регуляти-
вний компонент, у якому відображено усві-
домлення людиною особливостей власної 
поведінки і діяльності, усвідомлення себе 
як суб’єкта цієї діяльності (У. Джеймс, 
І. Кон, В. Мерлін, П. Чамата, І. Чеснокова). 

По-четверте, смисловий компонент, що 
забезпечує усвідомлення особистістю влас-
них моральних цінностей, норм та особисті-
сних смислів (Є. Бистрицький, В. Мерлін, 
В. Мухіна). 

По-п’яте, ідентичність як багатовимір-
ний, інтегративний психологічний феномен, 
що забезпечує цілісність, тотожність та ви-
значеність людини, є синтезом усіх харак-
теристик особистості в унікальну структуру, 
яка визначається й переструктуровується в 
результаті суб’єктивної прагматичної орієн-
тації в середовищі, що постійно змінюється 
(Н. Антонова, Т. Баранова, Е. Еріксон, С. Мак-
сименко, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик, 
В. Столін, Т. Титаренко, Л. Шнейдер та ін.). 

По-шосте, рефлексія – усвідомлення лю-
диною того, як вона сприймається або оціню-
ється іншими людьми, аналіз власного психіч-
ного стану, здатність людини зосереджувати-
ся на самій собі (Д. Дорофеєв, В. Столін та 
ін.). 

По-сьоме, суб’єктивний час та життєвий 
шлях особистості (Л. Анциферова, М. Гарнцев, 
В. Мухіна, В. Толочек, О. Толстих та ін.). 

По-восьме, Я-концепція як сукупність 
усіх уявлень людини про себе, про те, якою 
вона є у всіх власних проявах, можливих та 
дієвих, суттєвих та другорядних (К. Абуль-

ханова-Славська, В. Кайгер, А. Налчаджян, 
С. Пантилеєв та ін.). 

Виокремлення у психологічній науці та-
кої значної кількості структурних компоне-
нтів самосвідомості особистості пояснюєть-
ся, на нашу думку, різноманіттям концеп-
цій, що визначають сутність цього феноме-
ну, та двобічністю його розгляду: як психі-
чного процесу та психічного явища. 

Проте, незважаючи на наявність у су-
часній науці значної кількості досліджень, 
присвячених проблемі самосвідомості осо-
бистості, особливостям її розвитку, пробле-
ма професійної самосвідомості залишається 
однією з найбільш дискусійних і невиріше-
них, що спричинено складністю, системніс-
тю самого явища професійної самосвідомо-
сті, невизначеністю її складових. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення структури 

професійної самосвідомості фахівця. Реалі-
зація мети відбувається за рахунок вирі-
шення таких завдань: 
– проаналізувати сучасний стан проблеми 

структури професійної самосвідомості; 
– на основі здійсненого аналізу визначи-

ти основні складові професійної самос-
відомості фахівця. 

ІІІ. Результати 
У загальному вигляді професійну самос-

відомість фахівця можемо визначити як 
складний інтегративний феномен, у якому 
інтегровані процеси усвідомлення та оці-
нювання себе як суб’єкта професійної дія-
льності, що відображаються в уявленнях 
про себе як суб’єкта професійної діяльності 
та в уявленнях про особливості цієї діяль-
ності. 

Спробуємо визначити складові профе-
сійної самосвідомості фахівця. Для цього 
необхідним є більш детальний аналіз уяв-
лень про структуру професійної самосвідо-
мості, представлених у науковій літературі. 
Причому, під структурою ми розуміємо су-
купність елементів, пов’язаних між собою 
закономірними зв’язками. 

Згідно з Н. Чепелєвою, структура профе-
сійної самосвідомості фахівця складається з 
професійних значень (тезаурусу) та профе-
сійних смислів (особистісного професійного 
знання, професійного ставлення до суб’єктів 
професійної діяльності, професійних ідеалів, 
норм та цінностей, смислоутворювальних 
мотивів професійної діяльності) [25]. 

П’ятикомпонентну структуру професійної 
самосвідомості визначає В. Толочек. По-
перше, усвідомлення власної належності до 
певної професійної когорти (“Ми-викладачі”, 
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“Ми-інженери” тощо). По-друге, знання та 
оцінювання своєї відповідності професійним 
еталонам і свого місця у суспільстві відповід-
но до системи соціальних ролей (“новачок”, 
“один із кращих спеціалістів”). По-третє, поі-
нформованість особи про рівень її визнання в 
соціальній групі (“мене вважають гарним 
спеціалістом”). По-четверте, знання про свої 
сильні та слабкі сторони, шляхи самовдоско-
налення, ймовірні зони успіху та невдач, про 
свій індивідуальний стиль діяльності. По-
п’яте, уявлення про себе та свою роботу у 
майбутньому [21, с. 335]. 

Професійна самосвідомість, на думку 
А. Маркової, містить такі компоненти: 1) усві-
домлення особистістю норм, правил, моде-
лей власної професії як еталонів для усві-
домлення власних властивостей; 2) усві-
домлення цих властивостей в інших людей, 
порівняння себе з певним абстрактним або 
конкретним співробітником; 3) відображення 
себе як спеціаліста з боку колег; 4) само-
оцінка людиною власних окремих сторін 
(розуміння себе, власної професійної пове-
дінки, емоційне ставлення та оцінювання 
себе); 5) Я-концепція [13]. 

У працях А. Деркача [8] та О. Моска-
ленко [17] визначено функціональні та 
структурні компоненти професійної самос-
відомості, а саме: когнітивний, який реалі-
зується в самопізнанні; мотиваційний, що 
реалізується в самоактуалізації; емоційний, 
який виявляється у саморозумінні; та опе-
раційний, що реалізується у саморегуляції. 

Згідно з О. Гурою [7], структуру профе-
сійної самосвідомості становить сукупність 
таких компонентів. 

По-перше, усвідомлення професійної 
моралі – критеріїв того, як допустимо діяти, 
а як ні, що виявляється у виборі адекват-
них засобів для виконання професійної дія-
льності відповідно до норм суспільства. 

По-друге, усвідомлення себе як суб’єкта 
професійної діяльності – усвідомлення вла-
сної відповідальності та власної ролі у про-
цесі постановки завдань, у формуванні ці-
лей, виборі засобів виконання діяльності, в 
отриманні конкретного продукту. 

По-третє, усвідомлення та оцінювання 
професійних стосунків – ставлення людини 
до самої себе як до спеціаліста, ставлення до 
колег по професії, ставлення до своєї профе-
сійної діяльності та ставлення інших до себе. 

По-четверте, усвідомлення власного про-
фесійного розвитку у часовому просторі. На 
кожному етапі життя людини та в період про-
фесійної діяльності через самосвідомість вста-
новлюється зв’язок між минулим, теперішнім 
та майбутнім. Професійна самосвідомість відо-
бражає розвиток особистості за такими озна-
ками, як зростання професійної майстерності, 
підвищення по службі, підвищення авторите-
ту, підвищення соціального статусу. 

На думку І. Вачкова [4], у структурі 
професійної самосвідомості доцільно виді-
лити три компоненти: когнітивний, який є 
системою уявлень про сутність професії і 

вимог, що висуває професія до особистості, 
та системою уявлень про своє професійне 
Я; емоційний, у якому виявляється став-
лення особистості до професії, позитивне 
самоставлення та оцінювання власних мо-
жливостей і потенціалів; та поведінковий, 
який виявляється у системі професійних дій 
та поведінкових реакцій. 

Професійна самосвідомість фахівця скла-
дається, за Л. Шнейдер [26], з усвідомлення 
власної належності до певної професійної 
групи, усвідомлення рівня власної відповідно-
сті професійним еталонам, поінформованість 
особи про рівень її визнання у професійній 
групі, знання про власні сильні та слабкі сто-
рони, про шляхи вдосконалення, про ймовірні 
зони успіхів та невдач, уявлення про себе та 
свою роботу в майбутньому, співвіднесеність 
професійної діяльності та образу Я. 

Структурними компонентами професійної 
самосвідомості, які були визначені у працях 
Н. Мащенко [14], є такі: зацікавленість май-
бутньою професією, професійне самовизна-
чення, усвідомлений вибір професії, прийнят-
тя професійної ролі, мотивація досягнення 
професійної майстерності, самовдосконален-
ня, наявність образу “Я-професіонал”, усві-
домлення характеру професійної діяльності, 
потреба у самоствердженні й визнанні, усві-
домлення себе членом професійної спільно-
ти. 

До складу самосвідомості входить Я-кон-
цепція, критичне рефлексивне ставлення 
до себе та своєї професійної діяльності з 
погляду С. Батракової [3, с. 150]. 

Аналіз та узагальнення зазначених вище 
структурних компонентів як самосвідомості 
особистості в цілому, так і професійної са-
мосвідомості зокрема, дає змогу зробити 
такі висновки. 

З одного боку, когнітивний та емоційно-
ціннісний компоненти, наявність яких у сві-
домості визнає більшість науковців, входять 
до складу Я-концепції як динамічної системи 
уявлень особистості про саму себе та емоцій-
не-ціннісне ставлення до них. З іншого боку, 
Я-концепція, на думку деяких авторів, сама є 
складовою самосвідомості. Тоді виникає уяв-
лення про самосвідомість та Я-концепцію як 
тотожні поняття. Та, на наш погляд, ці понят-
тя ототожнювати не можна, оскільки, по-
перше, якщо існує два поняття, то вони ма-
ють відображати сутність різних явищ, а по-
друге, якщо більшість науковців погоджують-
ся з тим, що Я-концепція є результатом само-
свідомості, то логічно припустити, що крім  
Я-концепції у самосвідомості мають бути ще 
певні компоненти, які забезпечують виник-
нення та корекцію Я-концепції. 

Але при цьому ми можемо погодитися з 
поглядами К. Абульханової-Славської [1], 
В. Кайгера [11], А. Налчаджяна [19], С. Пан-
тилеєва [20], що Я-концепція є складовою 
самосвідомості як динамічної системи уяв-
лень особистості про саму себе та емоцій-
но-ціннісне ставлення до них. 
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Структуру Я-концепції становлять образи 
Я у часовому вимірі (Л. Анциферова [2], 
М. Гарнцев [5], В. Мухіна [18], О. Толстих 
[22]), а саме ціннісний компонент, відобра-
жений у “Я-ідеальному”; мотиваційно-смис-
ловий – у “Я-реальному”; часова перспекти-
ва – у “Я-минулому”, “Я-теперішньому” і “Я-
майбутньому” (самооцінка, самоставлення) 
[16, с. 17]. 

Отже, першим компонентом професійної 
самосвідомості фахівця визначаємо його 
професійну Я-концепцію. 

Більшість науковців згодні, що тим про-
цесом, який забезпечує виникнення та ко-
рекцію професійної Я-концепції, тобто меха-
нізмом усвідомлення себе як суб’єкта про-
фесійної діяльності, є професійна рефлексія. 
Але лише у філософському просторі (Г. Ге-
гель [6], Д. Дорофеєв [10] та ін.) вона ви-
значається як компонент самосвідомості. На 
наш погляд, визначення рефлексії як струк-
турного компонента самосвідомості є право-
мірним, оскільки сам процес усвідомлення, 
самоаналізу і є рефлексією, без якої немож-
лива поява у свідомості образу себе. 

Відтак, другим компонентом професійної 
самосвідомості фахівця ми визначаємо профе-
сійну рефлексію як процес усвідомлення, са-
моаналізу та самокорекції особистістю самої 
себе як суб’єкта професійної діяльності. Якщо 
в професійній Я-концепції самосвідомість ви-
являється як відносно стійке статичне утво-
рення, то в професійній рефлексії самосвідо-
мість виявляється у процесуальному аспекті. 

Крім того, майже всі дослідники самосвідо-
мості зазначають, що самосвідомість є проце-
сом, який забезпечує реалізацію Я-концепції у 
зовнішніх об’єктивних діях, визначаючи цей 
процес як дієво-вольовий, регулятивний ком-
понент, у якому відображено усвідомлення 
людиною особливостей власної поведінки і 
діяльності та себе як суб’єкта цієї діяльності 
(У. Джеймс [9], І. Кон [12], В. Мерлін [15], 
П. Чамата [23], І. Чеснокова [24]). 

Більше того, відповідно до принципу єд-
ності свідомості та діяльності, відомо, що 
свідомість та діяльність не є протилежнос-
тям, але вони й не тотожні, а становлять 
цілісну єдність. Тому ми з упевненістю мо-
жемо сказати, що якщо Я-концепція та ре-
флексія є внутрішніми явищами, то має бу-
ти у структурі самосвідомості компонент, 
завдяки якому б ці внутрішні компоненти 
відображалися у зовнішніх діях. Напевно, 
цей процес є процесом виконання профе-
сійних дій (І. Вачков [4]), саморегуляції при 
виконанні професійної діяльності (А. Деркач 
[8], О. Москаленко [17]), самоорганізації 
(Л. Шнейдер [26]). 

На наш погляд, найзагальнішим серед 
цих понять є поняття “професійна самоорга-
нізація”, оскільки саме самоорганізація пот-
ребує від особистості при реалізації себе у 
професійній сфері організовувати свою дія-
льність відповідно до вимог професійного 
середовища, реакція якого (прийняття або 
неприйняття) суттєво впливає на формуван-

ня професійної Я-концепції особистості. От-
же, третім компонентом структури профе-
сійної самосвідомості, на наш погляд, є про-
фесійна самоорганізація, завдяки якій у зо-
внішніх проявах індивіда реалізується його 
суб’єктивне уявлення про себе, яке постійно 
уточнюється, коригується, розвивається. 

Таким чином, структурними компонен-
тами професійної самосвідомості фахівця, 
на наш погляд, є його професійна Я-кон-
цепція, професійна рефлексія та професій-
на самоорганізація. 

Кожен із зазначених компонентів є вза-
ємопов’язаним з усіма іншими, усі вони 
взаємозумовлюють один одного. Так, про-
фесійна Я-концепція фахівця розвивається 
на основі рефлексії усвідомлення того, як 
суб’єкт виконує власну професійну діяль-
ність, як він сприймається іншими суб’єк-
тами професійної діяльності. Тобто у про-
фесійній Я-концепції фахівця завдяки про-
фесійній рефлексії відображається процес 
професійної самоорганізації особистості. З 
іншого боку, рефлексія та усвідомлення 
професійної Я-концепції виступають регу-
ляторами процесу професійної самооргані-
зації суб’єкта у професійному середовищі. 

IV. Висновки 
Таким чином, під професійною самосві-

домістю фахівця ми будемо розуміти склад-
ний інтегративний феномен, який полягає у 
відображенні у професійній Я-концепції 
суб’єкта особливостей його професійної са-
моорганізації та їх усвідомлення на основі 
професійної рефлексії. Структуру професій-
ної самосвідомості становить поєднання 
професійної Я-концепції, професійної само-
організації у професійній діяльності та про-
фесійної рефлексії, які в результаті об’єд-
нання у складну структуру і становлять сут-
ність професійної самосвідомості фахівця. 

У подальших наукових пошуках буде 
розкрито сутність та структуру кожного з 
елементів професійної самосвідомості фахі-
вця та визначено критерії їх діагностики. 
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Annotation. In article the analysis of the scientific literature on a problem of professional 
consciousness and its structure is carried out. The author’s approach to definition of structure of 
professional consciousness of the expert is presented. 
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subject of professional work. 

 


