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ПРОЦЕСУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ  

МАРКА САВІКАСА ТА ТИПОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ВИБОРУ 

ПРОФЕСІЙ ДЖОНА ГОЛЛАНДА 

 

Одна з процесуальних моделей професійного вибору була 

розроблена Марком Савікасом [1, с. 20]. Перша фаза процесу професійного 

самовизначення (професійного вибору) – орієнтація – починається з 

усвідомлення дитиною необхідності вибору майбутньої професії. За нею 

йде фаза дослідження, яка передбачає вибір професії, оснований на знанні 

себе та інформації про світ професій. Ця фаза включає два етапи: надання 

переваги певній групі професій і власне вибір професії. Наступна фаза – 

реалізація професійного вибору, яка відбувається шляхом навчання певній 

професії або безпосереднього виконання відповідних професійних функцій 

[1, с. 31–32]. 

Дослідник зазначає, що спочатку професійний вибір може бути 

пробним, а фаза реалізації може підтвердити або спростувати правильність 

професійного вибору. Остання фаза процесу професійного самовизначення – 

стабілізація професійного вибору – передбачає розвиток особистості в 

обраній професії. Автор вказував на те, що більшість людей робить 

професійний вибір кілька разів упродовж життя і щораз під час цього 

процесу вони циклічно повторюють чотири фази процесу професійного 

самовизначення. Як зазначав дослідник, чим менш стабільна економіка, 

тим більше людина зіштовхується з необхідністю здійснення повторного 

професійного вибору [3, с. 32].  

Відомим представником професійної перспективи є Дж. Голланд. 

Він розробив типологічну теорію вибору професій, яка сьогодні діє як 

стандарт професійної орієнтації в окремих країнах [2, с. 20].  

На основі її моделі з’явилися численні анкети, списки та програми 

консультацій. Основу цієї теорії становлять розроблені вченим шість типів 
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ідеалу як вимірів відповідних властивостей особистості. 

Науковець пропонує такі стислі характеристики для кожного з 

особистісних типів: 

– артистичний тип (А) – ухиляється від чітко структурованих видів 

діяльності та фізичної праці, надає перевагу заняттям творчого характеру 

(музиці, літературі, живопису, дизайну тощо), гуманітарні та креативні 

здібності превалюють над математичними. Представник цього типу 

характеризують такі риси, як: вразливість, безладність, непрактичність, 

інтуїтивність, емоційність, імпульсивність, експресивність, незалежність, 

відкритість, ідеалістичність, оригінальність, креативність тощо; 

– діловий тип (Е) – обирає мету та завдання, що дозволяють йому 

реалізувати енергію, підприємливість, наполегливість тощо, реалізувати 

потяг до пригод. Вербальні здібності превалюють над інтелектуальними та 

математичними. Людину такого типу можна охарактеризувати як 

користолюбну, оптимістичну, енергійну, імпульсивну, самовпевнену, 

амбіційну, егоцентричну, екстравертну, авантюристичну, імпульсивну, 

комунікативну; 

– інтелектуальний тип (І) – орієнтується на розумову, переважно 

наукову та пошуково-дослідницьку працю. Йому притаманні аналітичні, 

логічні та гуманітарні здібності. Надає перевагу таким професіям, як: 

біолог, хімік, фізик, геолог, астроном та інше. Представника цього типу 

можна охарактеризувати так: аналітичний, незалежний, обережний, 

песимістичний, ерудований, інтровертний, акуратний, критичний, прискіп-

ливий, раціональний, допитливий, застережливий тощо; 

– конвенційний тип (С) – надає перевагу структурованій діяльності 

та професіям, які пов’язані з канцелярською роботою, виконанням 

розрахунків за встановленою схемою: бухгалтер, стенографіст, економіст, 

податковий інспектор та інше. Людина цього типу є слабким органі-

затором та керівником. Цей тип людини можна охарактеризувати так: 

конформістський, стриманий, наполегливий, слухняний, практичний, 

уважний, охайний, заощадливий, прискіпливий тощо; 

– реалістичний тип (R) – його представники займаються конкрет-

ними матеріальними об’єктами (інструментами, матеріалами, машинами та 

механізмами, тваринами тощо) і їх практичними застосуваннями. 

Представники цього типу обирають такі професії, як: механік, агроном, 

фермер, шофер тощо. У них психомоторні навички переважають над 

гуманітарними та комунікаційними здібностями. Представників реалістич-

ного типу характеризують такі риси характеру, як: підпорядкованість, 

наполегливість, практичність, заощадливість, упертість, стабільність, 

конкретність, чесність тощо; 

– соціальний тип (S) – надає перевагу видам діяльності, які 

дозволяють установлювати тісний контакт із соціальним середовищем. 
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Характеризується наявністю комунікативних умінь та схильністю до 

гуманітарної діяльності. Представників цього типу характеризують такі 

риси, як: переконливість, комунікабельність, здатність до співробітництва, 

співчутливість, відповідальність, готовність допомогти, доброзичливість 

тощо [1, с. 124].  

Отже, на думку М. Савікаса, високий рівень сформованості 

професійної ідентичності свідчить про готовність індивіда вибирати власне 

професійне майбутнє, зіставляючи знання про себе з інформацією 

професіографічного характеру, що приведе до відповідного професійного 

вибору. Проте, теорія Дж. Голланда здобула порівняно з усіма теоріями 

вибору професії найбільше визнання серед педагогів американського 

суспільства. Це пояснюється тим, що вона легка для розуміння та 

застосування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

 

Яскраві зміни, які відбуваються сьогодні в нашому суспільстві, 

вимагають творчо розвиненої, компетентної, активної особистості, 

орієнтують педагогів на новий рівень викладання і виховання учнів. 

Якщо в минулому головним завданням, яке поставало перед 

викладачем, була передача учням певної суми знань, то в нинішній день на 

перше місце виступає завдання розвитку творчого мислення учнів в 

процесі навчання, здатність ними самостійно збільшувати свої знання, 

розбиратися в стрімкому потоці сучасної наукової інформації, удоско-

налювати їх спроможність пристосовуватися до постійно несталих 

життєвих обставин, шукати шляхи нестандартного розв’язку ситуацій і 

проблем. Відповідно до проекту «Концепція розвитку освіти України на 

період 2015–2025 років» його головною метою є «забезпечити відпо-

відність змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, 


