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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена актуальним питанням професійно-
го самовизначення молоді. Проведено систематизацію основних
підходів до визначення поняття «професійне самовизначення»,
сформульовано його основні вікові етапи. Проведено системати-
зацію чинників, що впливають на професійне самовизначення. У
статті визначено сучасні теоретичні проблеми з досліджуваної те-
ми. В результаті проведеного теоретичного аналізу запропонова-
но напрями вдосконалення проблемних питань професійного са-
мовизначення молоді.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійне самовизначення, вибір професії,
самореалізація, вікові етапи самовизначення, професійна орієн-
тація.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным вопросам профес-
сионального самоопределения молодежи. Проведена системати-
зация основных подходов к определению понятия «профессиональ-
ное самоопределение», сформулированы его основные возраст-
ные этапы. Проведена систематизация факторов, влияющих на
профессиональное самоопределение. В статье определены сов-
ременные теоретические проблемы по исследуемой теме. В ре-
зультате проведенного теоретического анализа предложены на-
правления совершенствования проблемных вопросов профессио-
нального самоопределения молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное самоопределение, вы-
бор профессии, самореализация, возрастные этапы самоопреде-
ления, профессиональная ориентация.

SUMMARY. Article is devoted to issues of professional identity of
young people. Conducted systematization of the main approaches to
the definition of «professional self-determination», stated his main age
stages. Held systematizes the factors influencing the professional self-
determination. In the article determines the problems of modern
theoretical study subject. As a result of theoretical analysis proposed
the ways of improving professional problematic issues of self-
determination of youth.
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Постановка проблеми. Професійне самовизначення молоді в
сучасній Україні відбувається в складних економічних умовах.
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У суспільстві спостерігаються такі негативні явища, як безробіт-
тя, втрата сенсу життя. Юнаки і дівчата намагаються отримати
вищу освіту, але це не гарантує успішної трудової діяльності.
У той же час робітничі професії мають підвищений попит на ри-
нку праці, але через низьку оплату праці і непрестижність молодь
не хоче отримувати професійно-технічну освіту. Така ситуація
обумовлює певні особливості професійного самовизначення, які
можуть негативно вплинути як на професійний і особистісний
розвиток особистості, так і на ринок праці.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблема вибору інди-
відом власного життєвого шляху в психологічній літературі не є
новою. Проблеми формування готовності до професіонального
самовизначення присвячені соціологічні, філософські і психоло-
гічні дослідження К. А. Абульханової-Славської, Ш. Бюллера,
А. Д. Ганюшкіна, Є. О. Климова, Г. С. Костюка, І. С. Кона,
О. А. Конопкіна, Т. В. Кудрявцева, М. С. Пряжнікова, В. В. Ри-
балки, Б. А. Федоришина, П. І. Шавіра, В. А. Ядова, М. Г. Яро-
шевського та ін., в основі яких фундаментальні положення пси-
хології особистості і психології діяльності. Аналіз літературних
джерел показав, що як e зарубіжній, так і в вітчизняній психології
наявні різні підходи до визначення сутності поняття «професійне
самовизначення». Проте, був зроблений висновок, що професійне
самовизначення потребує вдосконалення та адаптації до існую-
чих економічних і соціальних умов.

Метою дослідження є аналіз праць вітчизняних і закордонних
учених, які займалися проблемою професійного самовизначення
молоді, виокремлення основних підходів до визначення поняття
«професійне самовизначення», дослідження особливостей про-
фесійного самовизначення і напрямів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виникаюча по-
треба старшокласників у самовизначенні, пошук свого місця в
житті ведуть до появи потреби в професійному самовизначенні,
прийняття попередніх рішень про вибір професії. Сьогодні фор-
мування психологічної готовності особистості до усвідомленого
вибору професії стало не тільки гострою необхідністю, але й ба-
гатогранним і складним процесом. У цей період головна роль
припадає на розвиток інтересу до професії, відповідних мотивів,
потім здібностей.

Сама по собі проблема професійного самовизначення не нова і
глибоко проаналізована у працях більшості як зарубіжних, так і
вітчизняних дослідників. Однією із найзначніших теорій профе-
сійного самовизначення у закордонній науці є теорія Д. Сьюпера.
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Узагальнюючи практичний досвід і дані, одержані в досліджен-
нях професійного розвитку, Д. Сьюпер прийшов до висновку, що
правильно говорити про професійне самовизначення як про дов-
готривалий процес професійного розвитку, у ході якого людина
проходить ряд стадій, що відповідають певним віковим періодам,
і відображають особливості прийняття професійно важливих рі-
шень. У ході професійного розвитку людина приймає рішення,
яке визначає напрямок подальшого розвитку. Ключовим понят-
тям у теорії Д. Сьюпера є поняття «Я-концепція». Професійна
«Я-концепція» являє собою сукупність установок, які обумов-
люють професійний вибір, чекань по відношенню до світу праці,
своєму місцю у ньому [1].

Розглядаючи професійне самовизначення, необхідно підкрес-
лити, що дослідниця А. Ро акцентує увагу на значенні раннього
дитинства у професійному самовизначенні. Професійна спрямо-
ваність особистості, згідно з її теорією, формується під впливом
відносин «батьки—дитина». Відношення, що складаються у ди-
тини у ранньому дитинстві, визначають наступний професійний
вибір [2].

Особливий підхід до професійного самовизначення пропону-
ється С. Факуямою. На його думку, це установки особистості у
виборі професії, які узгоджуються із суспільними потребами та з
індивідуальними якостями (покликання, здібності, професійна
підготовка, освіта та психофізіологічні особливості). Вважається,
що людина з нормальним фізичним і психічним станом здатна
оволодіти багатьма професіями, незважаючи на невідповідності з
професійними вимогами. Брак потрібних професійних якостей у
такому випадку буде компенсуватись різним терміном пристосу-
вання до трудової діяльності [3].

У працях Е. Еріксона наголошено, що нездатність до профе-
сійного самовизначення є серйозною проблемою молоді. Вирі-
шення завдання вибору професії він убачав у пізнанні особистіс-
тю самого себе, в об’єктивній самооцінці та зіставленні профе-
сійних вимог із власними якостями. Вказано, що вибір професії є
відповідним тому стилю життя, який людина обирає для себе, й
обрання професії слугує показником того, яким типом особисто-
сті намагається стати юнак чи дівчина [4].

Слід зазначити, що у розробках Є. Клімова звернуто увагу на
те, що самовизначення — це не одноразовий акт вибору, а низка
рішень упродовж усього віку людини, які обумовлені його обра-
зом життя [5].
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У роботах О. Вітковської акцентовано увагу на тому, що для
розуміння механізмів самовизначення необхідне вивчення взає-
мопов’язаних з ним психологічних явищ: формування життєвої
позиції та образу «Я», самореалізації у суспільстві, самодетермі-
нації особистості, а також усвідомлення і саморегуляції мотива-
ційної сфери. Дослідниця зазначає, що професійне самовизна-
чення не завершується моментом вибору професії, а поступово
виявляється та конкретизується у вигляді майбутньої професійної
перспективи. Тому О. Вітковська вбачає два боки професійного
самовизначення, по-перше, це поступове орієнтування особисто-
сті у сферах діяльності, а по-друге — сам процес вибору профе-
сії, де головним є формування особистісного професійного пла-
ну. Означена діяльність здійснюється за допомогою самопізнання
особистості, розвитку її самосвідомості, здійснення виборів і
розв’язання внутрішніх суперечностей [6].

Одне з головних питань професійного самовизначення В. Ри-
балка вбачає в об’єктивному зіставленні професійних вимог з ін-
тересами та здібностями старшокласника. Акцентується на тому,
що виконання вказаного зіставлення залежить від повноти знань
про доступні для учня професії, а також про власні психофізіоло-
гічні якості та вміння порівняти їх між собою і зробити відповід-
ні висновки. Зазначається, що головна психологічна проблема
професійного самовизначення полягає у визначенні та вимірю-
ванні особистісних якостей. Розв’язання вказаної проблеми до-
зволяє зробити учню обґрунтований вибір відповідного профілю
навчання та професійної підготовки з подальшою можливістю
отримати ту професію, яка буде відповідати внутрішнім чинни-
кам особистості та зовнішнім вимогам [7].

Досліджуючи дану проблему, М. Піддячий робить висновок
про те, що «суть професійного самовизначення полягає в усвідо-
мленні особистістю себе як суб’єкта конкретної професійної ді-
яльності й передбачає самооцінку людиною індивідуально-
психологічних вимог професії до спеціаліста; усвідомлення осо-
бистістю відповідальності за успішне виконання діяльності та ре-
алізацію своїх здібностей, саморегуляцію поведінки, спрямованої
на досягнення поставленої мети» [8]. Він виділяє такі основні
структурні елементи професійного самовизначення старшоклас-
ників: професійні інтереси, професійні наміри та професійна
спрямованість.

Особливо цікавими є позиції М. С. Пряжнікова щодо профе-
сійного самовизначення. Дослідник ототожнює поняття самови-
значення та вибору особистості і розглядає проблему свободи
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вибору (свободи самовизначення) як єдину проблему в широкому
історичному контексті, пов’язує можливість професійного само-
визначення з реальною свободою вибору людей у суспільстві,
підкреслює нерозривний зв’язок професійного самовизначення з
самореалізацією людини в інших важливих сферах життя. На ду-
мку автора, суттю професійного самовизначення є «самостійне й
усвідомлюване знаходження смислів діяльності, яка обирається
або вже обрана, і всієї життєдіяльності в конкретній культурно-
історичній ситуації, а також знаходження смислу в самому про-
цесі самовизначення» [9].

Враховуючи всі підходи до визначення сутності професійного
самовизначення, доцільно буде запропонувати власний підхід до
трактування досліджуваного поняття. Професійне самовизначен-
ня як специфічний напрям самовизначення особистості може
розглядатися: 1) у широкому розумінні, як процес поступового
орієнтування особистості у сферах діяльності, що буде супрово-
джувати її протягом всього життя, починаючи зі старшого дошкі-
льного віку; 2) у вузькому розумінні, професійне самовизначення
розглядається як сам процес вибору професії особистістю, яка за-
кінчує середню освіту і має обрати напрям подальшого профе-
сійного навчання. Загалом, професійне самовизначення можна
визначити як довготривалий процес, що розпочинається зі стар-
шого дошкільного віку і продовжується протягом життя до оста-
точного вибору професії, спрямований на вивчення особистістю
власних здібностей, уподобань, професійно важливих якостей, зі-
ставлення їх з конкретними професіями з метою вибору конкрет-
ного виду професійної діяльності з урахуванням чинників, що
впливають на процес самовизначення (внутрішніх і зовнішніх).

Аналіз літературних джерел показав, що як у зарубіжній, так і
в вітчизняній психології наявні різні підходи до класифікації ти-
пів самовизначення, які водночас є його етапами. У більшості
моделей життєвого самовизначення центральними компонентами
є особистісний, соціальний і професійний.

Орієнтуючись на цілісне розуміння процесу професійного са-
мовизначення, звернемося до досліджень М. Пряжнікова і С. Чи-
стякової [10], які виділяють такі підходи до визначення та ви-
вчення цього процесу:

соціологічний підхід, який визначає професійне самовиз-
начення як серію задач, поставлених суспільством перед особис-
тістю;

соціально-психологічний підхід, який розглядає професійне
самовизначення як процес поетапного прийняття рішень, за до-
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помогою яких індивід формує баланс між власними перевагами і
потребами суспільства;

диференційно-психологічний підхід, який визначає професій-
не самовизначення як процес формування індивідуального стилю
життя, складовою якого є професійна діяльність;

психолого-педагогічний підхід, який розглядає професійне
самовизначення як спеціально організований, цілеспрямований
процес поступового формування в людини внутрішньої готовно-
сті до самовизначення, що передбачає реальну взаємодію між пе-
дагогами й учнями [9; 10].

Необхідно зробити висновок, що аналіз психолого-педагогіч-
ної літератури показав, що процес професійного самовизначення
особистості проходить ряд вікових етапів, кожен з яких є опти-
мальним для вирішення відповідного кола життєвих завдань. Так,
у роботах І. Дубровіної проблема самовизначення розглядалася
як центральний момент розвитку особистості у ранньому юнаць-
кому віці. Вона зокрема вважала, що основним психологічним
новоутворенням раннього юнацького віку варто вважати не са-
мовизначення як таке (особистісне, професійне, ширше — жит-
тєве), а психологічну готовність до самовизначення.

Як було зазначено, процес професійного самовизначення осо-
бистості проходить ряд вікових етапів. Спираючись на зарубіж-
ний і вітчизняний досвід, пропонується власний розподіл за віко-
вими етапами: розважально-пізнавальне самовизначення дошкіль-
нят; пізнавально-ознайомче самовизначення учнів початкових
класів; інформаційно-аналітичне самовизначення учнів 5—7 кла-
сів; професійно-визначальне самовизначення учнів 8—12 класів;
уточнююче самовизначення студентів навчальних закладів різ-
них типів; остаточне самовизначення молодих спеціалістів.

Довгий час професійне самовизначення досліджувалось пере-
важно як проблема профорієнтації, що обумовило специфічний
ракурс розгляду. Вивчалась структура професійних намірів
(В. Брагіна, А. Кухарчук, А. Ценципер, П. Шавір), мотиви і фак-
тори, які визначають вибір професії (В. Водзинська, В. Жуковсь-
ка, В. Журавльов, Н. Касаткіна, М. Тітма та ін.), можливості ке-
рування цим процесом (В. Чебишева, П. Шавір) [11].

Ми вважаємо, що потрібно розрізняти поняття «професійне
самовизначення» і «профорієнтація». Сутність поняття «профе-
сійне самовизначення», з економічної точки зору, пропонуємо
розуміти як участь окремих осіб в конкретному виді професійної
діяльності, яка забезпечуватиме розвиток даній особі, її раціона-
льне працевлаштування, ефективність праці та високі доходи, а
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країні — зростання валового національного продукту й конку-
рентоспроможності економіки.

Профорієнтація або профорієнтаційна робота, на нашу думку,
— це комплексна науково обґрунтована система засобів соціаль-
но-економічного, інформаційного, психолого-педагогічного впли-
ву на людину з метою сприяння їй у своєчасному, свідомому, об-
ґрунтованому професійному виборі із врахуванням здібностей,
індивідуально-психологічних властивостей, інтересів і потреб
економіки в кадрах.

Щоб краще зрозуміти складний і багатофакторний процес
професійного самовизначення, необхідно детально проаналізува-
ти чинники, що безпосередньо впливають на вибір професії.

Перш за все, сфера самореалізації обирається за порадою і
прикладом батьків та членів родини. Немаловажний вплив здійс-
нюється старшими друзями, які уже визначилися в житті. Інтерес
до певної професійної діяльності може інспіруватися під впливом
ЗМІ і культури. Відповідні якості особистості відкриваються за-
вдяки освіті та вихованню. Професійне самовизначення відбува-
ється як випадковим чином, тобто під впливом обставин, що
склалися, так і свідомо, завдяки внутрішнім мотивам. Кожен із
згаданих чинників діє не розрізнено, а в системі способу життя,
яким живе особистість.

Отже, важливо відзначити, що на процес професійного само-
визначення впливають чинники, які можна поділити на зовнішні і
внутрішні. Зовнішні умови характеризуються змінами самої про-
фесії (з’являються нові технології, принципово нові напрями
професійної діяльності, зокрема — підприємництво), вимогами
суспільства до неї, змінюються співвідношення даної професії з
іншими професіями. Внутрішні умови визначають зміни уявлень
людини про професію, критерії оцінки людиною самої професії,
професіоналізму в ній, а також критеріїв оцінки професіонала в
собі.

На нашу думку, доцільно зазначені вище чинники поділити на
такі групи: соціально-економічні (моральні і матеріальні стимули
даної професії, престиж, ставлення до людини, що обрала ту або
іншу професію); соціально-психологічні (вплив соціального ото-
чення — сім’ї, однокласників, референтної групи); власне психо-
логічні чинники (інтереси і схильності особистості, рівень її інте-
лектуального і особистісного розвитку); індивідуально-психофі-
зіологічні особливості (основні особливості нервової системи, ви-
ражені в особливостях різних темпераментів і динаміки протікання
психічних процесів у їхньому прояві до різних видів діяльності).
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Висновки. Отже, сказане вище дозволяє зробити такі виснов-
ки: особистісне самовизначення як психологічне явище виникає
на межі старшого підліткового і раннього юнацького віку; потре-
ба в особистісному самовизначенні являє собою потребу у фор-
муванні системи, у якій сконцентровані уявлення молодої люди-
ни як про себе (Я-концепція), так і про оточуючу дійсність;
особистісне самовизначення лежить в основі процесу самовизна-
чення в старшому підлітковому та юнацькому віці і визначає роз-
виток усіх інших видів самовизначення, у тому числі і професій-
ного.

Таким чином, щоб підготувати молоду людину до професій-
ного самовизначення, необхідно: сформувати установку на влас-
ну активність і самопізнання як основу професійного самовизна-
чення; ознайомити зі світом професій, кон’юнктурою ринку,
правилами вибору професії; сформувати вміння аналізу різних
видів професійної діяльності, враховуючи спорідненість їх за
психологічними ознаками й подібність вимог до людини; сфор-
мувати вміння зіставляти «образ Я» з вимогами професій до осо-
бистості та кон’юнктурою ринку праці, створювати на цій основі
професійний план і перевіряти його; створити умови для перевір-
ки можливостей самореалізації в різних видах професійної діяль-
ності шляхом організації професійних проб; забезпечити розви-
ток професійно важливих якостей особистості; сформувати
мотивацію й психологічну готовність до зміни професії й пере-
орієнтації на нову діяльність; виховувати загальнолюдські та за-
гальнопрофесійні якості, розумні потреби.
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