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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 
 
Самовизначення особистості як суб’єкта діяльності є найважливі-

шою метою і завданням системи освіти і може розглядатися як її системоу-
творюючий компонент. У нашій статті під особистістю, яка самовизнача-
ється, розуміється самостійна людина, що усвідомлено ухвалює рішення, 
стверджує себе як особистість, яка здатна самостійно ставити перед собою 
різнопланові цілі та досягати їх, не зважаючи на можливі обмеження та пе-
решкоди. 

Людина розвивається як особистість у процесі діяльності, що здійс-
нюється у соціумі. Найважливішим компонентом такого розвитку є само-
визначення особистості. Самовизначення саме по собі передбачає певну 
діяльнісну активність. Як відзначає В.В. Гулякіна [1], у терміні «самови-
значення» закладена дія, що спрямована на пошук. Визначити – означає 
встановити, знайти істотні ознаки будь-якого об’єкта або явища. Мова йде 
про результати, підсумки конкретного процесу пошуку – визначення. Пе-
рша частина слова («само») вказує на особливості процесу пошуку: він 
здійснюється свідомо (людина як суб’єкт самовизначення визначає мету, 
знаходить засоби, реалізує, коректує, оцінює) і самостійно (людина спира-
ється на особистісні досягнення, що набуті до цього моменту, внутрішній 
світ у цілому). 

Предметом подібного пошуку виступає власна позиція. Об’єктом, у 
широкому сенсі, можна вважати все життя з її різними обставинами, вклю-
чаючи саму людину. Самовизначатися їй доводиться багато у чому: у соці-
окультурних цінностях, в ідеалах, в світоглядних питаннях, у власній са-
мосвідомості (загальнолюдській, цивільній, етнічній, релігійній, історич-
ній, етичній, професійній, статевій тощо), в своєму відношенні до світу. 
Людина здійснює це у трьох аспектах свого буття: ціннісно-смисловому, в 
конкретно-дієвому і просторово-часовому. Людина суб’єктивно переживає 
процес пошуку, а критерієм результату є позитивне самопочуття і задово-
лення [2]. 

Через свою практичну затребуваність самовизначення людини ви-
ступає як одна з тих проблем, яка вже достатньо тривалий період розвитку 
психологічної науки привертає до себе пильну увагу дослідників. До ви-
вчення її різних аспектів зверталась низка дослідників. Наразі ця пробле-
матика відображена у роботах Е.А. Клімова (1976, 1983, 1988), А.Е. Голо-
мшток (1979), Л.А. Йовайши (1983), В.В. Назімова (1972), Б.А. Федоріши-
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на (1979), С.Н. Чистякової (1989, 1993), І.М. Кондакова (1997), С.А. Івану-
шкиної (1998), Е.С. Романової, СЮ. Решетіної (2001), Ю.А. Селезньової 
(2001), А.П. Чернявської (2001), Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжникової 
(2001), Л.А. Ясюкової (2003), Ю. Мозер (1963), A. Рое (1956), Д. Супер 
(1957, 1971), П. Ціллер, X. Томе, Д. Тідеман (1977). 

Результати аналізу теоретико-експериментальних досліджень дали 
змогу узагальнити широкий спектр проявів самовизначення людини: вікові 
закономірності цього явища (Л.І. Божович; І.С. Кон; Д.І. Фельдштейн); йо-
го кореляції з пошуком сенсу життя (К.А. Абульханова-Славська; 
Б.Г. Анан’єв; Т.В. Кудрявцев, В.Ю. Шегурова; С.Л. Рубінштейн; З.І. Рябикіна); 
його впливи на взаємодії індивіда та суспільства (М.Р. Гінзбург; 
А.В. Петровський; В.Ф. Сафін; Т.В. Снєгірьова тощо. 

Мета статті: розглянути професійне самовизначення особистості як 
феномен, всебічний аналіз якого є проблемою у сучасній психологічній 
науці. 

Процес особистісного самовизначення в психології отримав багато-
бічний розгляд через активну життєву позицію, стиль і сенс життя, життє-
творчість, самосвідомість, саморозвиток, через ціннісно-смислову систему 
(К.А. Абульханова-Славська, М.Р. Гінзбург, В.А. Петровський, І.С. Кон, 
С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн та ін.); через систему особистісної са-
морегуляції поведінки і діяльності та структуризації суб’єктивного досвіду 
(А.К. Осніцький, І.С. Якиманська та ін.); через самодетермінованість пове-
дінкової активності, становлення самоактуалізації та самореалізації особи-
стості (А. Адлер, Р. Берні, М. Боуен, Р. Лендрет, А. Маслоу, К. Роджерс та 
ін.); через особливості професійно-педагогічної підготовки та перепідгото-
вки педагогічних кадрів (Г.О. Балл, І.А. Зязюн, Н.А. Побірченко, 
В.В. Рибалка, М.Л. Смульcон, Б.Ф. Федоришин, Н.В. Чепелєва та ін.); че-
рез умови ефективної педагогічної взаємодії і спілкування (Л.М. Мітіна, 
О.Л. Федотова та ін.); через зміст і структурно-дінамічні особливості осо-
бистісного та професійного самовизначення (Ю.З. Гільбух, В.Я. Кисленко, 
О.О. Ляміна, П.С. Перепелиця, В.В. Синявський та ін.); через проблему по-
становки смисложиттєвих орієнтації та особистісних цінностей 
(О.В. Мартинова, Є.П. Морозов та ін.). 

Самовизначення розглядається також з позиції феноменології періоду 
ранньої юності, яка зв’язується з тією, що виникає потребою в життєвому 
самовизначенні і розглядається як головне новоутворення цього періоду 
життя людини (А.І. Божович, І.С. Кон, Д.І. Фельдштейн, П.А. Шавір та ін.). 

У дослідженнях Г.М. Андреєвої, Г.С. Антіпіної, О.І. Головахи, 
І.С. Кона та ін. розглядалося самовизначення особистості у групі. Соціаль-
но-біологічні аспекти поведінки особистості в групі аналізуються у робо-
тах О.А. Богатирьової. Особливості самовизначення у просторі сім’ї аналі-
зуються О.Г. Харчевим, М.С. Мацьковським, М.М. Обозовим та ін. Про-
блематика розвитку особистості в контексті інформаційних взаємодій і со-
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ціального спадкоємства детально представлена в роботах Л.Н. Когана. 
Разом з тим, далеко не всі аспекти проблеми самовизначення людини 

отримали належне опрацьовування, як у теоретичному, так і у експеримен-
тальному плані. Наразі потрібно відзначити наявну багатозначність підхо-
дів до визначення самого поняття «самовизначення» і відсутність єдиної 
точки зору на його структуру. 

Проблема вивчення самовизначення у вітчизняній та російській пси-
хології розглядається з декількох позицій. Так, Б.Г. Ананьев пропонує ана-
лізувати феномен самовизначення як «...інтеграцію і диференціацію його 
великих блоків, структур і/або систем...», С.Д. Максименко – з точки зору 
генетико-психологічної теорії існування особистості, С.Л. Рубінштейн – з 
точки зору соціологічного і психологічного підходів тощо [3, с. 122]. 

С.Л. Рубінштейн, який приділяв значну увагу проблемі самовизна-
чення, помістив її в контекст проблеми детермінації: згідно висунутого 
ним принципу – зовнішні причини діють, заломлюючись через внутрішні 
умови. При такому розумінні самовизначення виступає як самодетерміна-
ція, на відміну від зовнішньої детермінації. При цьому поняття «самови-
значення» відображає активну природу «внутрішніх умов», через які зало-
млюються зовнішні впливи [4]. Відповідно, воно визначається як свідомо 
вироблене відношення до світу і становлення людини як суб’єкта власного 
саморозвитку за допомогою вироблення узагальненого відношення до сві-
ту і до себе в світі. С.Л. Рубінштейн підкреслював, що насправді самови-
значення і визначення іншим, зовнішнім, існує рівною мірою повсюди. 

Підхід до розгляду самовизначення, за С.Л. Рубінштейном, дає змогу 
виявити такі його складові як особову, професійну, статусну, життєву тощо. 
Однак, ізольовано аналізувати ці складові самовизначення досить складно 
через їх постійну взаємодію і синхронізацію втілення (а вони найчастіше 
відбуваються одночасно, визначають один одного, міняючись місцями, як 
причина і наслідок) (С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьев, Є.О. Клімов та ін.). 

Підхід, що був намічений С.Л. Рубінштейном, отримав розвиток в 
роботах К.О. Абульханової-Славської. Для неї центральним моментом са-
мовизначення є самодетермінація, власна активність, усвідомлене праг-
нення зайняти певну позицію. У індивідуальній історії людини вона підси-
лює роль особистості, розглядаючи «ступінь залежності історії життя від її 
суб’єкта-особистості, або навпаки, особистості від своєї історії» [5, с. 134]. 

Особливістю досліджень, що проводяться за цією проблематикою, є 
посилена увага до особистісних аспектів самовизначення. Згідно психоло-
гічного підходу, самовизначення трактується як механізм, що забезпечує 
процес становлення і розвитку особистості, як механізм вищого ступеня 
усвідомленості. 

Самовизначення, що бере участь у формуванні у індивіда усвідом-
лення мети і сенсу життя, готовності до самостійної життєдіяльності на 
основі співвідношення своїх бажань, наявних якостей, можливостей і ви-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 171 

мог, які висуваються до нього з боку оточуючих і суспільства, може висту-
пати також як відносно самостійний етап соціалізації особистості [6]. 

Концептуальна схема В.К. Зарецкого та Р.Г. Каменського описує 
процес самовизначення як рух у чотирьох просторах: ситуативному (у світі 
тимчасових труднощів, конкретних ситуацій), соціальному (у колі проблем 
матеріального плану, з прагматичною орієнтацією), культурному та екзис-
тенціальному. Останні два напрями виявляються у постановці реальних 
проблем, джерелом яких є розрив між цінностями людини і дійсністю. Ек-
зистенціальне самовизначення передбачає готовність до здійснення екзис-
тенціальних виборів, приняття на себе відповідальності та усвідомлення 
можливості визначення життєвих цілей і сенсів [7]. 

Самовизначення не існує саме по собі: самовизначається людина, 
суб’єкт, що володіє власним внутрішнім світом, що функціонує завдяки 
індивідуальному поєднанню природної основи, системи психологічних 
процесів, умов мікро- та макросоціуму, особистісній активності та досвіду 
життєдіяльності [2]. 

У психологічному плані особа, яка самовизначилась, є суб’єктом, 
який усвідомив, чого він хоче (мова йде про його індивідуальні та соціаль-
ні цілі й ідеали, життєві плани), хто він є (мова йде про його фізичні, інди-
відуально-особистісні та соціально-психологічні якості), що він може (мо-
ва йде про те, що він правильно оцінює свої можливості, схильності, здіб-
ності), що від нього хоче або чекає соціальна спільнота, членом якої він є, 
готовий функціонувати в системі суспільних відношенні (отже, він адеква-
тно осмислив свої соціальні ролі, свою взаємодію та поведінку щодо інших 
людей) [8]. 

У зарубіжній психології поняття «самовизначення» не має самостій-
ного значення. Найбільш наближеними до прийнятих у вітчизняній психо-
логії трактувань поняття «самовизначення» виступають поняття самоакту-
алізації, самореалізації, самоздійснення. Вважається, що самовизначення є 
найбільш близьким до поняття «ідентичність», що вживається в англомов-
ній літературі (Е. Ericson, J. Marcia, A. Waterman, J. Coleman, D. Matteson, 
G. Mead, E. Goflrnan, R. Fogelson, L. Krappman, J. Hobermas, H. Tajfel, 
J. Turner, G. Breakwell). Відзначимо, що приведені поняття багатьма авто-
рами часто визначаються через відношення до праці як до головної справи 
усього життя (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, К. Ясперс та ін.). 

Прагнення розкрити психологічну сутність феномена самовизначен-
ня людини призвело до формування декількох підходів до розгляду його 
структурних особливостей. У цьому аспекті проблеми самовизначення та-
кож простежується істотна неоднозначність дослідницьких позицій. Так, 
низка авторів виділяє наступні часткові форми самовизначення людини: 
особова, соціальна, професійна, рольова, етична, самовизначення у культу-
рі та в сімейно-побутовій сфері (І.С. Кон; В.Ф. Сафін). Разом з цим, такі 
автори, як М.Р. Гинзбург, А.К. Марков, М.С. Пряжников трактують особи-
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стісне самовизначення як ціле по відношенню до його часткових форм 
(професійної, соціальної, рольової тощо). 

На думку Ю.П. Вєтрова проблема самовизначення особистості (без 
згадки терміну) знайшла віддзеркалення у роботах вітчизняних і зарубіж-
них науковців з питань творчості. Ф. Гальтон на основі експериментальних 
і математичних методів розробив учення про снування індивідуально-
психологічних відмінностей між людьми, тобто створив диференціальну 
психологію. Г. Уоллес поділив творчий процес на фази – підготовку, до-
зрівання ідей, осяяння і перевірку. Він зазначав, що процес дозрівання і 
осяяння не піддається свідомо-вольовому контролю, тобто у самовизна-
ченні як творчому акті особливу роль він відводив свідомому та іраціона-
льному. К. Бюллер обґрунтував «ага-переживання», усвідомлення науко-
вого (теоретичного) мислення; К. Келлер обґрунтував «інсайт», акт миттє-
вого збагнення структури та ін. Зіставляючи результати цих досліджень з 
роботами інших учених, зокрема, з психології професійного самовизначен-
ня (Л.С. Виготський, Я.Л. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн, П.К. Енгельмейер, 
Е.А. Клімов та ін.); а також з дослідженнями педагогів (П.Р. Атутов, 
К.Ш. Ахіяров, Ю.К. Васильев, С.Е. Матушкін, Р.З. Тогарієв, М.А. Томін та 
ін.), в яких розглядаються проблеми профорієнтації при підготовці тих, хто 
навчаються, до діяльності; з психолого-педагогічними дослідженнями 
окремих якостей особистості: активності (Д.Б. Богоявленська, Г.В. Пугач, 
Г.І. Щукіна та ін.), працьовитості (К.Ш. Ахіяров, З.О. Галагузова, 
Є.О. Клімов, О.Д. Сазонов, П.І. Чєрнєцов та ін.), самостійності 
(М.О. Данілов, І.Я. Лернер, М.М. Скаткін та ін.) – і цілісній сукупності 
якостей особистості, що самовизначається (Н.Ф. Хорошко, Є.І. Головаха та 
ін.). У концепції формування особистості, що самовизначається, 
Ю.П. Вєтрова три блоки знань у системі по’єднання навчання із працею: 
1) свідомо-пояснювальний; 2) емпіричний; 3) дієво-перетворюючий [9]. 

Ми дотримуємося позиції, згідно якої самовизначенням є складним 
тривалим процесом формування світогляду як погляду на світ у цілому, як 
системи переконань, які відображають відношення людини до світу, що 
виявляється через його часткові форми (особистісну, професійну, соціаль-
ну, рольову). Кожна із зазначених форм має свій зміст, особливості прояву 
і знаходяться у тісному взаємозв’язку одна з одною, інтегруючись у єдине 
ціле – самовизначення особистості. 

При різноманітті ракурсів, що охоплюються, характерними особливо-
стями самовизначення особистості можна виділити такі, як: спрямованість у 
майбутнє, залежність від цінностей, що є в основі цілепокладання та осмис-
леності життя, зв’язок із вибором професії. Ці особливості проявляються у 
його часткових формах, зокрема, у професійному самовизначенні. 

Професійне самовизначення виступає однією з необхідних форм са-
мовизначення особистості у цілому. Є значна кількість економічних, соці-
ологічних і психолого-педагогічних досліджень, що присвячені його змісту 
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(В.О. Бодров; М.Р. Гінзбург; Є.І. Головаха; О.В. Карпов; Є.О. Клімов; 
І.С. Кон; О.І. Кудрявцев; Л.К. Марков; М.С. Пряжніков; З.І. Рябікіна; 
М.Х. Тітма; О.Р. Фонарьов, В.Ю. Шегурова). Їх аналіз дозволяє акцентува-
ти складність самого феномена професійного самовизначення. 

Разом з розкритим нами поняттям «самовизначення», розгляд профе-
сійного самовизначення пов’язаний і з трактуванням поняття «професія». 
Серед багатьох запропонованих зупинимося на визначенні, що було введе-
не А.К. Марковою, згідно якого «професії – це форми діяльності, що істо-
рично виникли, є необхідними суспільству, для реалізації яких людина по-
винна володіти сумою знань і навичок, мати відповідні здібності та профе-
сійно важливі якості» [10]. Відповідно, змістом професійної діяльності, як і 
будь-якої іншої діяльності, є, перш за все, образи бажаного майбутнього, ре-
зультати (цілі) у свідомості суб’єкта, особливості його саморегуляції, воло-
діння відповідним оснащенням (засобами), особливості усвідомлення себе, 
своїх особистісних якостей і свого місця в системі професійних відносин. 

Основою професійного становлення і розвитку є професійне самови-
значення. Самовизначення у професійній діяльності, очевидно, передбачає 
орієнтування суб’єкта в її змісті. Але не тільки це. Відзначимо різноманіт-
тя теоретико-концептуальных позицій розгляду професійного самовизна-
чення у вітчизняній і зарубіжній психології. Ми виходимо з того, що про-
фесійним самовизначенням є багатокомпонентний і багаторівневий процес 
пошуку сенсу діяльності, що виконується. Дійсно, у зв’язку із визначеними 
позиціями психологічне самовизначення у професійному аспекті слід ро-
зуміти не тільки і не стільки як конкретний вибір людиною професії, але і 
як безперервний процес пошуку суб’єктом сенсу у професійній діяльності. 
Самовизначення – це не одномоментний акт, а діяльність людини, що при-
ймає той чи інший зміст залежно від етапу його розвитку як суб’єкта дія-
льності, «процес низки виборів, кожен з яких розглядається як важлива 
життєва подія, що визначає подальші кроки на шляху професійного розви-
тку особистості» [10]. 

Професійне самовизначення – це одна з провідних форм самовизна-
чення особистості у цілому. Воно є багатокомпонентним і багаторівневим 
процесом пошуку суб’єктом сенсу професійної діяльності, що ним здійс-
нюється. Професійне самовизначенням як структурне утворення включає 
низку компонентів, які можна об’єднати у три групи: когнітивні, емоційні 
та поведінкові. 

На реалізацію професійного самовизначення здійснюють вплив цін-
нісні орієнтації особистості, система її уявлень про себе та про професію, 
ставлення до професії та людей відповідної професії. 

Професійне самовизначення не закінчується вибором професії, а 
продовжується протягом всієї активної трудової діяльності людини і під-
готовки до неї. 

Показником динаміки професійного самовизначення виступає зміна 
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ставлення до себе як до суб’єкта власної професійної діяльності. Самови-
значення визначається системою детермінант (причини, зовнішні чинники, 
внутрішні чинники, загальні і спеціальні передумови, опосередковані лан-
ки), співвідношення між якими є дуже динамічним і рухомим. 

Реалізація професійного самовизначення пов’язана з низкою труд-
нощів, що обумовлюється впливом трьох груп різнопланових чинників. 
Перша – чинники соціального впливу на формування соціальних очікувань 
і ціннісних орієнтації людей. Друга – особистісні чинники (схильності, 
здібності, інтереси, психофізіологічні та соціально-психологічні якості 
людей, рівень їх загальноосвітньої і професійної підготовки). Третя – чин-
ники, що пов’язані із характером вимог суспільства до професії, трудової 
діяльності, а наприкінці – й до самої людини. 

Вивчення закономірностей внутрішнього психологічного підґрунтя 
професійного самовизначення у межах проблеми професійного вибору 
пов’язується у сучасній психології з розумінням цього вибору у контексті 
життєвого і особистісного самовизначення, з пізнанням молодою людиною 
себе, свого місця у світі, аналізом своїх особистісних ресурсів та співвід-
ношенням їх з вимогами професії. Їх розгляд і є перспективою подальших 
розвідок у даному напрямку. 
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