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В даній статті проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних 

дослідників до визначення чинників професійного самовизначення. 

Розроблено та представлено теоретико-графічну модель психологічних 
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В данной статье проанализированы подходы зарубежных и 

отечественных исследователей к определению факторов профессионального 
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Постановка проблеми. Вибір професії є важливим етапом у 

становленні особистості, який в значній мірі впливає на життєву та 

професійну самореалізацію. Підлітки  мають здійснити вибір професії, 

відповідного навчального закладу, а також бути готовими до можливих змін 

в процесі свого професійного становлення у зв’язку з загальними соціально-

економічними змінами у країні та світі. Успішне вирішення цього завдання 

значною мірою залежить від ефективної профорієнтаційної роботи  зі 

старшокласниками. При чому така профорієнтаційна робота має бути 

спрямована не стільки на визначення здібностей до певної професії та 

надання знань про різні професії, а на формування компетентностей щодо 

самостійного свідомого професійного вибору. Це дозволить більш ефективно 

обирати професію та бути гнучким за необхідності її зміни. Саме тому, 

постає необхідність аналізу психологічних чинників, які зумовлюють процес 

професійного самовизначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійного 

самовизначення особистості  була центром теоретичних та емпіричних 

досліджень як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Основи професійної 

орієнтації та зміст її окремих компонентів вивчали О. Вітковська, Л. 

Кондратьєва, Г. Радчук, Е. Ткаченко. Профорієнтаційну роботу досліджували 

Н. Захаров, Є. Клімов, М. Тименко, Б. Федорошин, С. Чистякова. Вивчали 

структуру професійних намірів      В. Брагіна, А. Кухарчук, П. Шавір. Вибір 

старшокласниками професії з точки зору особливості соціалізації учнів 

старших класів та специфіки юнацького віку аналізували психологи Р. Бернс, 

Л. Божович, І. Кон,          В. Рибалка, П. Шавір та інші. Професійне 

самовизначення як складову особистісного самовизначення розглядали  К. 

Альбуханова-Славська,       Е.  Борисова, А. Маслоу, К. Роджерс, А. Р. 

Фонарьов та ін.).   Проте актуальним залишається конкретизація та 

систематизація психологічних чинників професійного самовизначення. 



  Саме тому, метою статті є теоретичний аналіз чинників професійного 

самовизначення та представлення їх у теоретико-графічній моделі 

професійного самовизначення старшокласників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійне 

самовизначення – це процес прийняття особистістю рішення про вибір 

майбутньої трудової діяльності - ким стати, і з ким працювати до якої 

соціальної групи належати.  

Професійне самовизначення як процес розвитку особистості розглядає 

П. Шавір. На його думку, для професійного самовизначення особистості 

потрібно мати: певний рівень абстрактного мислення, адекватність 

самооцінки, достатньо виражені вольові якості, працьовитість, деякий 

трудовий і життєвий досвід, достатній рівень зрілості, визначену професійну 

спрямованість [4].  

Подібні чинники професійного самовизначення виокремлює        в своїх 

дослідженнях Ф. Парсонс. Зокрема, правильна самооцінка схильностей, 

здібностей, інтересів, устремлінь, можливостей і обмежень. Знання того, що 

потрібно для успішної діяльності по кожній з вибираних професій та  вміння 

співвіднести результати самооцінки зі знаннями вимог професій на думку 

автора забезпечує професійне самовизначення [4]. 

Особистості, що самовизначилася, згідно з С. Рубінштейном, 

притаманна наявність власної позиції та свідоме ставлення до життя. 

Професійне та особистісне самовизначення особистості пов'язане з 

розширенням знань про себе, власні здібності і можливості та пошуком 

самобутнього образу "Я".  

У своїх дослідження А. Карпова та     І. Кузнецова займають подібну 

позицію. Основними чинниками професійного самовизначення науковці 

вважають знання про себе та світ професій. 

Згідно з дослідженнями Є. Клімова основними факторами, які 

впливають на професійний вибір є: 

1. Аналіз власних інтересів і схильностей. 



          2.Здібності. 

3. Престижність обраної професії.  

4. Iнформованість про неї.  

5. Врахування позиції батьків. 

 6. Врахування позиції однокласників, друзів і однолітків.  

7. Врахування потреб виробництва («ринку»). 

    8. Наявність певної програми дій по вибору і досягненню 

професійних цілей [4]. 

Аналізуючи фактори, що впливають на професійне самовизначення В. 

Оссовський виділяє: 

1. фактори соціальної структури - саме рамки соціальної структури 

суспільства встановлюють той соціальний простір, у межах якого 

можливий вибір професії як наслідок певного соціального статусу; 

2. фактори, які пов’язані з історичним етапом у розвитку конкретної 

соціальної структури - специфіка кожного історичного етапу формує 

певну спільність соціального досвіду поколінь, багато в чому 

визначаючи їхній професійний шлях; 

3. специфічні ситуативні фактори - до цієї групи факторів належать 

здібності та характерологічні риси самих індивідів [4]. 

На думку американського дослідника Д. Холланда професійний вибір 

обумовлений: 

1. певним типом особистості, що сформувався  

2.  пошуком професійної сфери, відповідний даному типу,  

3. вибором одного з чотирьох кваліфікаційних рівнів цієї професійної 

сфери, що визначається розвитком інтелекту і самооцінки.  

Головною детермінантою професійного самовизначення особистості 

Є. Головаха вважає цілісну картину майбутнього у свідомості молоді, яка 

містить у собі життєві цінності, плани, орієнтири і життєву мету [4]. 

 



Важливим чинником вибору професії старшокласниками є мотивація 

зробленого вибору. Систему зовнішніх і внутрішніх мотиваційних чинників 

праці, що дозволяють не тільки аналізувати конкретну трудову діяльність але 

й  виділяти основні мотиви вибору тих чи інших професій створили 

І. Зеліченко і А. Шмелев.   

До зовнішніх факторів відносяться:  

1.Тиск: рекомендація, поради, вказівки з боку інших людей, а також 

приклади героїв кіно, літературних персонажів та ін); вимоги об'єктивного 

характеру (служба в армії, матеріальне становище сім'ї та ін..); індивідуальні 

об'єктивні обставини (стан здоров'я, здібності та ін.);  

2. Тяжіння-відштовхування: приклади з боку безпосереднього оточення 

людини, з боку інших людей; звичайні еталони "соціального успіху" (мода, 

престиж);  

3. Інерції: стереотипии (сімейні, членство в неформальних групах  та ін.); 

звичні заняття (що виникли під впливом шкільних предметів, захоплень).  

Також автори виділяють внутрішні мотиваційні фактори:  

1. Власні мотиваційні чинники професії: предмет праці; процес праці 

(привабливий-непривабливий,  різноманітність-одноманітність діяльності, 

естетичні аспекти, детермінованість-випадковість успіху, трудомісткість 

роботи, індивідуальна-колективна праця, можливості розвитку людини в 

данній праці та ін.); результати праці;  

2. Умови праці: фізичні (кліматичні, динамічні характеристики роботи); 

територіально-географічні (близькість місця розташування, необхідність 

роз'їздів); організаційні умови (самостійність-підпорядкованість, 

об'єктивність-суб'єктивність в оцінці праці); соціальні умови (важкість-

легкість отримання професійної освіти, можливості подальшого 

працевлаштування; надійність; вільний-обмежений режим; соціальний 

мікроклімат );  

3. Можливості для реалізації позапрофесійних цілей: можливості для 

громадської роботи; для досягнення бажаного суспільного становища; для 



створення матеріального благополуччя; для відпочинку та розваг; для 

збереження та зміцнення здоров'я; для психічного самозбереження і 

розвитку; для спілкування.  

Виділення і усвідомлення подібних факторів дозволяє   

профконсультанту і клієнту краще усвідомлювати, чим саме визначається 

його конкретний професійний і життєвий вибір[4]. 

Нам близька концепція В. Сафонова, який стверджує що для 

професійного самовизначення необхідно: 

1. Визначення себе стосовно цілей i цінностей, враховуючи вимоги 

групи, колективу, суспільства, а також свої можливості, здатності, умови 

середовища; 

2. Свідома діяльність особистості спрямована на реалізацію обраних 

цінностей i самоактуалізацію [4]. 

Вибір професії може бути самостійним та усвідомленим або не 

усвідомленим та залежним. Свідомий вибір особистості спрямований на 

визначення себе стосовно цілей i цінностей, враховуючи вимоги групи, 

колективу, суспільства. А також  врахування власних  можливостей та  умов 

середовища з метою реалізації обраних цінностей і самоактуалізацію. 

Самостійний вибір професії включає в себе відповідальність за нього. Коли ж 

особистість очікує, що вибір здійснить за неї хтось інший та перекладає 

відповідальність або ж піддається впливу групи або певних осіб (батьки, 

вчителі, однокласники) - в такому випадку  вибір  професії   є   не   

усвідомленим   та   залежним.  На   думку Н. Пряжнікова, така позиція є 

конформною. Адже дозволяє багатьом сучасним людям простіше, без 

особливих внутрішніх роздумів і переживань вирішувати свої проблеми, 

пов'язані з професійними і особистісними виборами [4]. 

Спираючись на такий поділ ми виділили та проаналізували чинники 

професійного самовизначення, які представлені у теоретико-графічній 

моделі.  
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Розроблена нами модель професійного самовизначення містить три 

блоки: когнітивний, ціннісно-мотиваційний та процесуальний. 

Когнітивний блок включає в себе чинники професійного 

самовизначення: знання про свої внутрішні можливості  та знання про світ 

професій та ринок.  

Показники, що зумовлюють характер прояву когнітивних чинників 

професійного самовизначення: рівень рефлексивності та критичне 

(раціональне мислення). Високий рівень розвитку рефлексивності та 

критичне (раціональне мислення), на нашу думку, забезпечує  самостійний та 

свідомий вибір професії. Відповідно низький рiвень рефлексивностi та не 

рацiональне мислення призведе до не усвідомленого та залежного вибору.   

Рефлексивність дозволяє особистості визначати ціннісну позицію по 

відношенню до самої себе і, виходячи із такої позиції, формувати власне 

професійне становлення. Під рефлексією розуміється розумовий 

(раціональний) процес, спрямований на самоаналіз, саморозуміння і 

самоусвідомлення людиною себе самої [3]. 

Критичне мислення, за С. Максименком, - це здатність суб’єкта 

пізнавальної діяльності не потрапляти під вплив чужих думок, об’єктивно 

оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факти, виявляти цінне та 

помилкове в них. Людина з критичним розумом вимогливо оцінює власні 

думки, ретельно перевіряє рішення, зважує всі «за» і «проти», виявляючи тим 

самим самокритичне ставлення до власних дій [2]. На нашу думку, саме 

розвинене критичне мислення дозволить  старшокласнику провести аналіз та 

самостійно і усвідомлено зробити вибір професії. 

Ціннісно-мотиваційний   блок   включає   в   себе наступні чинники 

професійного самовизначення:  ціннісне ставлення особистості до 

професії та актуалізацію мотивів вибору професії.  

Ціннісне ставлення визначається науковцями по-різному: як етап ро- 

звитку ціннісних орієнтацій (Т. Бондарук, А. Кир’якова), особистісне 

утворення (М. Казакіна), ставлення особистості до цінності (Л. Магама- 



дова), позиція щодо світу (Н. Щуркова), аспект особистісної спрямованості 

(З. Васильєва, Т. Мальковська) [5]. 

Ціннісне ставлення, за О. Донцовим, виражає особистісну значущість 

для людини матеріальних, соціальних, культурних, моральних та інших 

явищ, що переживаються в якості цінностей. Актуалізовані цінності 

професійного самовизначення, на нашу думку, є одним із чинників 

самостійного та свідомого вибору професії.  

У мотиваційному процесі важливу роль відіграє особистісний сенс 

майбутньої дії ( Л.Виготський, Д.Леонтьєв, В.Франкл та ін.). Мотиваційний 

компонент визначає ставлення старшокласників до вибору 

майбутньої професії.  

Саме усвідомлення власних цінностей та мотивів у ситуації 

професійного самовизначення дозволяє старшокласнику на основі 

вибіркового та диференційованого власного ставлення до світу професій 

здійснити свідомий вибір майбутньої трудової діяльності. Не актуалізовані 

цінності професійного самовизначення та зовнішні мотиви вибору професії, 

на нашу думку, призводять до не усвідомленого та залежного вибору. 

Процесуальний блок включає в себе:  вибір і прийняття рішення. 

На нашу думку, для свідомого та самостійного вибору необхідні такі 

особливості особистості, як: вольові якості та інтернальний локус контролю.  

Воля, за В. Селівановим, це певна сукупність психічних властивостей, 

яка характеризує досягнутий рівень свідомої саморегуляції особистості; ця 

сукупність властивостей складається протягом життя. Вольові якості 

особистості є відносно сталими, незалежними від ситуації, стійкими 

психічними утвореннями. До вольових якостей особистості належать: 

цілеспрямованість, сміливість, рішучість,  мужність, ініціативність, 

настійливість, стриманість, дисциплінованість та ін. 

Цілеспрямованість виявляється у підкоренні людиною своєї поведінки 

певній життєвій меті. Вміння підпорядковувати свої дії цілям, які необхідно 

досягти. Мобілізація сил на те, щоб правильно визначити шляхи, засоби, 



способи і прийоми своєї діяльності, спрямованість прийнятих рішень та їх 

виконання. 

Самостійність проявляється у вмінні приймати рішення та діяти на 

основі внутрішньої мотивації і своїх знань, вміння і навичок. Дотримуватись 

власних принципів, незважаючи на тиск суспільства, зовнішньої ситуації. 

Тоді як несамостійна людина орієнтована на підпорядкування іншим та 

перекладання відповідальності.  

Рішучість характеризується відсутністю зайвих вагань і сумнівів при 

боротьбі мотивів, своєчасним і швидким прийняттям рішень та свідомому 

обранні мети, визначенні шляхів її досягнення, у певності в прийнятому 

рішенні. У свідомому підкоренні власної поведінки певним правилам та 

нормам виявляється дисциплінованість. 

Настійливість - здатність досягати поставлених цілей і завдань, 

незважаючи на виникаючі внутрішні і зовнішні і перешкоди. Наполеглива 

людина не відступає від прийнятого рішення, а при невдачах діє з подвоєною 

енергією.  

Ініціативність передбачає здатність людини до започаткування своїх 

рішень та новаторських цілей у різних сферах суспільного життя. 

Стриманість виявляється у здатності утримувати психічні та фізичні прояви, 

які можуть зашкодити досягненню мети.  

Сміливість - це здатність людини долати почуття страху. Поєднує 

сміливість, настійливість, стриманість, впевненість у собі мужність. Вона 

допомагає людині йти до мети, не зважаючи на втрати й страждання [1]. 

Схильність людини приписувати відповідальність за результати своєї 

діяльності зовнішнім силам відноситься до екстернального локусу контролю, 

а власним здібностям і зусиллям до інтернального відповідно.  

Низький рiвень рефлексивностi; не рацiональне мислення; не 

актуалізовані цінності професійного самовизначення; зовнішні мотиви 

вибору професії; недостатньо розвинені вольові якості та екстернальний 

локус контролю в результаті призведе до невпевненості у власному виборі та 



відсутності програми дій та не усвідомленого залежного професійного 

самовизначення особистості. 

Свідомий самостійний вибір, що на нашу думку, обумовлений високим 

рівнем розвитку рефлексивності; критичним (раціональним) мисленням; 

актуалізованими цінностями професійного самовизначення; внутрішніми 

мотивами вибору професії; розвиненими вольовими якостями та 

інтернальним локусом контролю в результаті призведе до впевненості у 

власному виборі та програми дій. 

Подальші наші дослідження будуть спрямовані на поглиблення 

вивчення та емпіричне дослідження чинників професійного самовизначення 

старшокласників. 
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