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СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
У статті визначено сутність поняття «професійне самовизначення», 

його генезис. Виявлено та проаналізовано типи професійного самовизначення 
людини. Аналіз теорії дав можливість виокремити соціально-професійне 
самовизначення як найвищий рівень професійного самовизначення 
особистості. 
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В статье определена сущность понятия «профессиональное 

самоопределение», его генезис. Выявлены и проанализированы типы 
профессионального самоопределения человека. Анализ теории позволил 
выделить социально-профессиональное самоопределение как высокий уровень 
профессионального самоопределения личности. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личность, выбор 
профессии, профессиональные намерения. 

 
The essence of «professional self-determination» notion and its genesis are 

analyzed in the article. Тypes of person’s professional self-determination are 
defined and analyzed. The theory analysis gave the opportunity to distinguish the 
social and professional self-determination as the highest level of person’s 
professional self-determination. 

Key words: professional self-determination, person, professional choice, 
professional intentions. 

 

Правильний вибір професії – досить складне та важливе завдання для 
кожної людини. Необґрунтований вибір професії особистістю може призвести 
до того, що людина не буде спроможна виконувати на високому рівні трудові 
функції за обраною професією. Як наслідок – низька продуктивність праці, 
помилки та хиби у виконанні професійних обов’язків. А це, в свою чергу 
викликає незадоволення обраним видом професійної діяльності й починає 
гнітюче діяти на людину, що може призвести до психічних розладів та 
професійних захворювань. Крім того, невдалий вибір професії стосується не 
тільки самої людини, але і має негативні наслідки для економічного та 
соціального розвитку суспільства. Вимушена зміна професії через помилку у 
виборі професії, необхідність в опануванні нової професії потребують значних 
фінансових затрат та збільшують навантаження на центри зайнятості на вищі 
навчальні заклади різних рівнів акредитації. За підрахунками зарубіжних 
учених правильний і своєчасний вибір професії в шкільному віці вдвічі 



зменшує плинність кадрів, на 10–15 % збільшує продуктивність праці та в 1,5 
рази знижує витрати на систему перепідготовки. 

Проблема готовності учнівської молоді до професійного 
самовизначення є предметом ряду дослідження науковців різних галузей, а 
саме: соціологічному (Р. Веєрман, П. Кенкманн, Т. Мальковська, І. Мартинюк, 
М. Тітма тощо), психологічному (К. Абульханова-Славська, З. Карпенко, 
С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн, тощо), філософському (А. Архангельський, 
А. Гусейнов, А. Здравомислов, тощо) педагогічному (Г. Балл, І. Бех, 
М. Боришевський, І. Дубровіна, О. Киричук, В. Мадзігон, М. Янцур тощо). 

Метою статті є розкриття психолого-педагогічної сутності категорії 
«професійне самовизначення особистості», його змісту та завдань в 
загальноосвітній школі. 

Підготовка учнівської молоді до життя та професійної діяльності – 
завдання дуже важливе й першочергове для нашої держави. Зміни, які 
відбуваються в суспільно-економічному житті України, вимагають побудови 
цілісної системи профорієнтації школярів як невід’ємної ланки освітньої 
діяльності загальноосвітньої школи та відтворення трудових ресурсів. 

Проблема професійного самовизначення, успішної професійної та 
соціальної адаптації в професійній діяльності є актуальною для молоді. Як на 
наш погляд причинами цього є: 

– посилення інформатизації суспільства, і, як наслідок, потреба у 
формуванні інформаційної культури кожного її члена; 

– урізноманітнення видів професійної діяльності і, як наслідок, 
розширення вимог до особистості; 

– загострення проблеми в самореалізації інтелектуальних, фізичних, 
психологічних, комунікативних та соціальних потреб та інтересів особистості; 

– поглиблення проблеми нерівномірного суспільного професійного 
розподілу суспільства. 

Таким чином, одна з визначальних особливостей сучасного українського 
суспільства – це необхідність реорганізації системи професійної орієнтації 
молоді та переосмислення підходів до організації професійного 
самовизначення особистості. 

Основою рішення вищезазначеної складної проблеми є сам процес 
професійного самовизначення молодої людини. Даний процес складний, 
тривалий і суперечливий. Саме тому необхідна профорієнтаційна допомога 
учням на всіх етапах навчання у школі. 

Розвиток здібностей до самопізнання, самовдосконалення та 
самореалізації є необхідною умовою підготовки учня до професійного 
самовизначення. У той же час сучасна система вітчизняної освіти не повністю 
вирішує завдання професійного самовизначення школярів. Дана негативна 
ситуація не могла не позначитися на тому, що випускники професійно-
технічних та вищих навчальних закладів є основним джерелом безробітних на 
ринку праці, або ж змушені переорієнтуватися у власній професійній 
діяльності відповідно до ринку праці. 

Динаміка соціально-економічних перетворень в Україні, яка пов’язана з 
різкою зміною соціальних орієнтирів, спричинила, як на наш погляд, руйнацію 



функціональних систем як на рівні суспільства, так і на рівні школи й окремо 
взятої особистості. У ситуації, що склалася, особливе значення набуває 
ефективність роботи різних соціальних служб, покликаних допомагати 
вирішенню питань, які пов’язані з консультуванням у виборі чи зміни 
професії, місця роботи тощо. Вирішення цих складних питань покладено на 
центри зайнятості. Однак, між центрами зайнятості та школами, як засвідчує 
практика, немає тісної взаємодії в напрямі профорієнтаційної роботи і тому 
вони не можуть повною мірою допомогти учням у їх професійному 
самовизначенні. Їхня співпраця обмежується несистематичною 
профінформаційною роботою. 

Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою 
роботи з молоддю, що знаходяться в ситуації вибору професії. Її інформаційну 
та методичну основу складають глибокі знання змісту й умов професійної 
діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до психофізіологічних та 
особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка індивідуально-
психологічних особливостей особистості та порівняння отриманих результатів 
з вимогами різних видів діяльності. Відсутність таких знань може мати 
негативні наслідки при виборі чи зміні професії. Тому завдання профорієнтації 
визначають сьогодні значну потребу психологічного вивчення професій та 
особистісних якостей майбутнього фахівця, потребують відповідної 
підготовки кваліфікованих кадрів з профорієнтології. 

Необхідною умовою створення освітнього простору, який сприяє 
свідомому професійному самовизначенню учня загальноосвітньої школи, є 
кваліфіковане проведення з ним профорієнтаційної роботи. Система 
профорієнтаційних заходів надає учням можливість визначити своє місце в 
світі професій, оцінити свої професійні здібності, знайти особистісний сенс у 
професійній діяльності, виконуючи при цьому ряд важливих виховних 
функцій, до яких належать такі, як профілактика соціальних девіацій, 
переживань соціальної самотності, проявів різних форм асоціальної поведінки, 
подолання життєвої установки «тут і тепер» при плануванні свого 
професійного життя та кар’єри [2, c. 7]. 

Аналізуючи потенційні можливості самореалізації особистості, 
М. Пряжніков пропонує сім типів самовизначення. 

1. Для самовизначення в конкретній трудовій функції характерна 
реалізація себе в рамках виконуваної діяльності. Працівник знаходить сенс 
своєї діяльності в якісному виконанні окремих трудових дій або операцій 
(наприклад, при роботі на конвеєрі). Свобода вибору та діапазон дій людини 
мінімальні. Для багатьох працівників така одноманітна й монотонна праця 
майже нестерпна. Тому організатори виробництва намагаються збагатити таку 
працю додатковими функціями за рахунок зміни характеру виконуваних 
операцій, посилюють кооперативну основу в діяльності, розширюючи тим 
самим можливості самореалізації працівників. В той же час слід зазначити, що 
деякі люди отримують задоволення від такої одноманітної праці. 

2. Самовизначення в процесі виконання конкретних професійних 
зобов’язань, що передбачає виконання досить різноманітних функцій 
(наприклад, професійна діяльність токаря). Професійні зобов’язання 
характеризуються певними правами та виробничими завданнями, обмеженим 
виробничим середовищем, що включає засоби праці. Можливість 



самореалізації в рамках виконуваної діяльності значно вища, ніж у першому 
випадку. Зміна конкретних професійних зобов’язань негативно позначаються 
на якості та продуктивності праці й викликає незадоволення працівника. 

3. Самовизначення на рівні конкретної спеціальності припускає 
порівняно безболісну зміну різних професійних зобов’язань і в цьому сенсі 
розширює можливості самореалізації особи. Наприклад, водій автотранспорту 
може керувати будь-якими видами автомобілів. 

4. Самовизначення в конкретній професії припускає, що працівник 
здатний виконувати суміжні види професійної діяльності. Як відомо, професія 
об’єднує групу споріднених спеціальностей. Тому в порівнянні з попереднім 
типом самовизначення працівник вибирає вже спеціальності, а не тільки 
професійні зобов’язання. 

5. Наступний тип – життєве самовизначення, до якого окрім 
професійної діяльності відносяться навчання, дозвілля, вимушене безробіття 
та ін. По суті, йдеться про вибір способу життя людини. Слід зазначити, що 
немало людей бачать сенс свого життя в позапрофесійній діяльності. Життєве 
самовизначення припускає не лише вибір і реалізацію людиною тих або інших 
соціальних ролей, але й вибір стилю життя і самого способу життя. В цьому 
випадку професія може стати засобом реалізації певного способу життя. 

6. Складніший тип – особистісне самовизначення, що розглядається як 
вищий прояв життєвого самовизначення, коли людина стає володарем ситуації 
і всього свого життя. Людина в цьому випадку стає вище професії, соціальних 
ролей і стереотипів. Людина не просто опановує соціальну роль, а створює 
нові ролі та в якомусь сенсі навіть займається соціально-психологічною 
нормотворчістю, коли навколишні люди говорять про нього не як про 
хорошого інженера, лікаря чи педагога, а просто як про шановану людину – 
унікальну й неповторну особистість. Можна сказати, що особисте 
самовизначення – це знаходження самобутнього образу «Я», постійний 
розвиток цього образу й утвердження його поміж оточуючих. 

7. Нарешті, найскладніший тип – самовизначення особистості в 
культурі (як вищий прояв особистого самовизначення). Тут обов’язково 
виявляється внутрішня активність, спрямована на продовження себе в інших 
людях, що в певному сенсі дозволяє говорити про соціальне безсмертя 
людини. Вищий тип самовизначення проявляється в значному внеску 
особистості у розвиток культури людства, що розуміється в найширшому сенсі 
(виробництво, мистецтво, наука, релігія та ін.) [4, c. 55–56]. 

Отже, конкретна форма прояву самосвідомості людини являє собою 
самооцінку власних намірів і можливостей. Вона є внутрішньою умовою 
саморегуляції поведінки, усвідомлення людиною того, яку професію чи вид 
діяльності вона хоче обрати. 

У кожному з типів самовизначення Е. Пряжнікова та М. Пряжніков 
умовно виділяють п’ять рівнів самореалізації людини. Основними критеріями 
класифікації рівнів є внутрішнє сприйняття людиною цієї діяльності та міри 
творчого відношення до неї. І рівень – агресивне несприйняття виконуваної 
професійної діяльності (деструктивний рівень); ІІ рівень – прагнення мирно 
уникнути цієї діяльності; ІІІ рівень – виконання цієї діяльності за зразком, 
шаблоном, інструкцією (пасивний рівень); ІV рівень – прагнення 



удосконалити, зробити по-своєму окремі елементи виконуваної роботи; V 
рівень – прагнення збагатити, удосконалити виконувану професійну діяльність 
в цілому (творчий рівень) [7, с. 32]. 

Самостійний вибір професії, здійснений під впливом аналізу власних 
внутрішніх можливостей, у тому числі і своїх здібностей, і співвіднесення їх із 
вимогами обраної професії являє собою процес професійного самовизначення. 
Тобто під професійним самовизначенням, ряд науковців розуміє, як 
самопізнання та об’єктивну оцінку особою власних індивідуальних 
особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей 
із вимогами, необхідними для оволодіння конкретною професією [1, с. 22]. 
Провідний фахівець в галузі професійної орієнтації Є. Клімов розглядає 
професійне самовизначення як найбільш значущий компонент професійного 
розвитку особистості, а також як критерій одного з етапів цього тривалого й 
складного процесу [5, с. 34]. У вузькому розумінні науковець визначає 
«професійне самовизначення» як одноразовий акт прийняття рішення, 
короткочасний процес, або процес, який необхідно максимально 
пришвидшити [5 с. 26]. В загальному ж змісті «професійне самовизначення» – 
за визначенням цього науковця – це діяльність людини, яка набуває того чи 
іншого змісту від етапу його розвитку як суб’єкта професійної діяльності [5, 
с. 26]. За визначенням іншого російського вченого Е. Зеєра «професійне 
самовизначення» – це вибіркове ставлення індивіда до світу професій загалом 
та до конкретно обраної професії. На його переконання професійне 
самовизначення здійснюється упродовж всього періоду професійної 
діяльності: особистість постійно реагує, переосмислює своє професійне буття 
та самоутверджується в професії [4, c. 54–55]. 

Розкриваючи сутність професійного самовизначення О. Пряжнікова та 
М. Пряжніков зазначали, що професійне та особистісне самовизначення мають 
дуже багато спільного, а у вищих своїх проявах вони майже зливаються. Якщо 
ж спробувати розвести їх, – як стверджує науковець – то можна виділити дві 
принципові відмінності: 

1) «професійне самовизначення» – поняття конкретніше, його простіше 
оформити офіційно (наприклад: отримати дипломи); «особистісне 
самовизначення» – це складніше поняття, оскільки має багатосторонній зміст; 

2) професійне самовизначення більше залежить від зовнішніх 
(сприятливих) умов, а особистісне самовизначення – від самої людини, більше 
того, часто саме погані умови дозволяють виявити особистість по-
справжньому [7, с. 30]. 

Підсумовуючи вищезазначене зауважимо, що професійне 
самовизначення – складний, іноді суперечливий процес, в основі якого лежить 
прагнення підлітка до самостійності в той час, коли він ще не в змозі обійтись 
без кваліфікованої допомоги школи та сім’ї. Особистість школяра в цьому 
процесі виступає як поєднання найрізноманітніших протиріч: протиріччя між 
професійними прагненнями молодої людини, в яких переважає соціальна 
орієнтація на престижні професії, і потребами держави у фахівцях таких 
професій; протиріччя між бажанням продовжувати освіту після закінчення 
загальноосвітнього навчального закладу та зниженням інтересу до навчання, 
що останнім часом все більше прослідковується у переважної більшості учнів; 



протиріччя між професійними намірами старшокласника та можливостями їх 
реалізації, між професійними намірами та індивідуальними 
психофізіологічними та розумовими даними, між прагненням особистості до 
самостійності й відсутністю чітких переконань у професійному 
самовизначенні. 

У нашому розумінні професійне самовизначення це сукупність 
внутрішніх психологічних процесів об’єктивного самопізнання та критичної 
самооцінки рівня інтелектуального розвитку, особистих нахилів, інтересів та 
здібностей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей з 
вимогами, які необхідні для оволодіння конкретною професією за чітко 
визначений проміжок часу. 

У процесі теоретичного аналізу вищезазначених положень ми дійшли 
висновку, що професійне самовизначення учнівської молоді є головною 
метою профорієнтаційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 
Однак, на наш погляд, даний термін не відображає змісту найвищого рівня 
професійного самовизначення. Тому ми схиляємося до думки, що найвищою 
формою професійного самовизначення є соціально-професійне 
самовизначення. Під соціально-професійним самовизначенням ми розуміємо 
сукупність внутрішніх психологічних процесів об’єктивного самопізнання та 
критичної самооцінки рівня інтелектуального розвитку, особистих нахилів, 
інтересів та здібностей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і 
можливостей з вимогами, які необхідні для оволодіння конкретною професією 
за чітко визначений проміжок часу, і, одночасно, сприйняття та усвідомлення 
суспільних потреб у кадрах різних професій і різних рівнях кваліфікації, 
усвідомлення суспільної значимості того чи іншого виду професійної 
діяльності. Таким чином, кінцевою метою соціально-професійного 
самовизначення особистості є вибір такої професії, яка б задовольняла 
інтереси молодої людини та була значимою для суспільства. Однак такого 
рівня може досягти лише невелика частина школярів, оскільки під впливом 
оточуючого середовища співвідношення особистих і суспільних потреб 
суттєво різняться. 

Хоча процес професійного самовизначення не обмежує свободи 
особистості, але слід зважати, що вільний вибір професії не має нічого 
спільного зі стихійністю. Вільний вибір професії, як на наш погляд, повинен 
підпорядковуватися свідомій необхідності узгодження прагнення і намірів 
молодої людини з потребами суспільства, а також співвідносити особистісні 
якості та можливості з вимогами, які висуває конкретна професія до людини. 
Таке співвіднесення відображає наявну в підлітка професійну самовідданість. 

Отже, професійне самовизначення особистості це не одноразовий вибір 
професії, а постійний процес самопізнання та самовдосконалення, формування 
інтересів первинних і вторинних професійних намірів, професійної 
перспективи, визначення напрямів перекваліфікації, який проходить через усі 
етапи навчальної та трудової діяльності людини. 
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