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Проблема професійного самовизначення 
особистості: теоретичний аспект 

 
Статтю присвячено проблемам формування сучасних інженерних кадрів. У центрі уваги перебувають 

питання розвитку й реалізації особистісного потенціалу майбутнього інженера, у тому числі професійного. 
Автор у статті зупиняється на аналізі проблеми професійного самовизначення особистості. Обговорюють-
ся внутрішні й зовнішні мотиваційні фактори, що лежать в основі професійного самовизначення. Відзначе-
но, що відсутність досить глибокої професійної спрямованості в студентів не виключає можливості її фор-
мування в період навчання в університеті.  

 
The article is devoted to problems of formation of the modern engineering staff. In the center of attention there 

are questions of development and realization of personal potential of the future engineer, including professional. The 
author in article stops on the analysis of a problem of professional self-determination of the person. The internal and 
external motivators underlying professional self-determination are discussed. Absence enough a deep professional 
orientation at students is marked, that, does not exclude an opportunity of its formation during training at university.  

Постановка проблеми. Вибір професії, або 
професійне самовизначення, – основа самостве-
рдження людини в суспільстві, одне із головних 
і найважливіших рішень у житті. На важливість 
вивчення професій з метою профорієнтації вка-
зується у дослідженнях багатьох психологів, 
педагогів: Н.Д. Левітова, І.К. Шпільрейна, С.Г. 
Геллєрштейна, К.М. Гуревича, Є.О. Климова, 
К.К. Платонова,Є.О. Мільєряна, Б.О. Федориши-
на, С.Я. Карпіловської, В.В. Синявського, О.М. 
Ткаченка, О.О. Ящишин та багатьох інших. 

Як свідчить аналіз літератури з даної пробле-
ми, професіографічні матеріали, які не задоволь-
няють зростаючі запити практиків, мають ряд 
недоліків. Основним з них є те, що розробка 
професіограм ґрунтується не на експеримента-
льному дослідженні, а на емпирічному вивченні 
професійної діяльності. 

Актуальною стає і проблема професійного 
самовизначення у напрямку визначення його 
ролі в розвитку і реалізації особистісного потен-
ціалу. Однак такі роботи не набули потрібних 
масштабів, їм бракує системності. 

Автор статті ставить за мету розкрити осно-
вні теоретичні засади проблеми професійного 

самовизначення особистості, дослідити та про-
аналізувати внутрішні і зовнішні мотиваційні 
фактори, що лежать в основі професійного само-
визначення майбутнього фахівця, а  отже, впли-
вають на реалізацію особистісного потенціалу 
майбутнього професіонала. 

Існують різні варіанти визначення поняття 
“вибір професії”. Однак всі вони стверджують, 
що професійне самовизначення являє собою 
вибір, який здійснюється у результаті аналізу 
внутрішніх ресурсів суб’єкта й співвіднесення їх 
з вимогами професії.  

Зміст визначення “відбиває” двобічність 
явищ вибору професії: з одного боку, той, хто 
вибирає (суб’єкт вибору), з іншого боку, те, що 
вибирає (об’єкт вибору). І суб’єкт, і об’єкт ма-
ють величезний вибір характеристик, чим пояс-
нюється неоднозначність явища вибору профе-
сії. 

Вибір професії – це не одномірний факт, а 
процес, що складається з ряду етапів, тривалість 
яких залежить від зовнішніх умов та індивідуа-
льних особливостей суб’єкта вибору професії. 

Аналіз спеціальної літератури дозволяє зро-
бити припущення, що немає єдиного погляду на 
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те, як формується вибір професії і які фактори 
впливають на цей процес. По цьому питанню 
існує ряд точок зору, у захист кожної з яких 
приводяться переконливі аргументи. Безсумнів-
но, це пояснюється складністю процесу профе-
сійного самовизначення й двобічністю самої 
ситуації вибору професії. 

Ряд дослідників [14; 18] дотримуються роз-
повсюдженої точки зору на вибір професії як на 
вибір діяльності. У цьому випадку предметами 
дослідження виступають, з одного боку, харак-
теристики людини як суб’єкта діяльності, а з 
іншого боку, характер, зміст, види діяльності і її 
об’єкт. Професійне самовизначення розуміється 
тут як процес розвитку суб’єкта праці. Отже, 
вибір професії зроблений правильно, якщо пси-
хофізіологічні дані особистості будуть відпові-
дати вимогам професії, трудової діяльності [1; 
2]. Однак цей погляд недооцінює активного по-
чатку особистості, яка вибирає. 

У контексті розуміння вибору професії як 
вибору діяльності поширена також точка зору, 
що основною детермінантою правильного вибо-
ру є професійний інтерес або професійна спря-
мованість [10; 15]. Безсумнівно, цей підхід 
більш продуктивний, тому що наголошує на 
активності самого суб’єкта вибору професії. 

Існує ще один погляд на підхід вибору про-
фесії як одного з найважливіших подій у ціліс-
ному визначенні людини. Вибір професії пов’я-
заний з минулим досвідом особистості, і процес 
професійного самовизначення простирається 
далеко в майбутнє, беручи участь у формуванні 
загального образу “Я”, визначаючи, в остаточно-
му підсумку, плин життя. Цей підхід вимагає 
урахування широкого спектру факторів, що впли-
вають на вибір професії. Крім того, він дозволяє 
зробити акцент на тимчасовому аспекті – на мину-
лому досвіді особистості й на її уявленні про май-
бутнє. Як фактор вибору професії повинні бути 
враховані життєві плани особистості в інших обла-
стях, наприклад, в особистому житті [6; 17]. 

Якщо процес самовизначення становить ос-
новний зміст розвитку особистості в роки ран-
ньої юності, то формування професійної спрямо-
ваності утворить основний зміст самовизначен-
ня. Імовірно, що перша необхідна умова форму-
вання професійної спрямованості полягає у ви-
никненні вибірково-позитивного відношення 
людини до професії або до окремої її сторони. 
Мова йде про виникнення суб’єктивного відно-
шення, а не про ті об’єктивні зв’язки, які можуть 
мати місце між людиною й професією (у тому 
числі її відбиття в мистецтві, літературі, змісті 
навчального програмного матеріалу тощо). За-
родження суб’єктивного відношення, зрозуміло, 
визначається сформованими об’єктивними від-
носинами. Однак останні можуть не придбати 
особистісної значимості, або викликати вибірко-

во-негативне відношення до окремих сторін дія-
льності [17]. 

Еволюція виникнення професійної спрямова-
ності, у самому загальному вигляді, як показано 
в дослідженнях Л.І. Божевич, зумовлена вже 
сформованими до даного часу якостями особис-
тості, її поглядами, прагненнями, переживання-
ми і т.ін. [3]. 

Вказівка на вибірково-позитивне відношення 
людини до професії не розкриває психологічно-
го змісту його професійної спрямованості. По-
няття “відношення до професії” саме по собі 
психологічно беззмістовне, оскільки відображає 
лише напрямок нашої активності й указує на її 
об’єкт. В основі позитивного відношення кіль-
кох людей до однієї професії можуть лежати 
різні потреби й прагнення. Тільки шляхом аналі-
зу системи мотивів, що лежать в основі суб’єк-
тивного відношення, можна судити про його 
реальний психологічний зміст. 

У понятті “професійна спрямованість” мож-
на виокремити сторони, що виражають її зміс-
товну й динамічну характеристики [17].  

По-перше, до змістовної характеристики 
відносять повноту й рівень спрямованості. 

Повнота й рівень спрямованості несе змісто-
вно-особистісну характеристику професійної 
спрямованості й значною мірою містить її фор-
мально-динамічні особливості. Під повнотою 
професійної спрямованості розуміється коло 
(розмаїтість) мотивів переваги професії.  

По-друге, до динамічної характеристики – її 
інтенсивність, тривалість і стабільність. 

Виборче відношення до професії найчастіше 
починається з виникнення приватних мотивів, 
пов’язаних з окремими сторонами змісту певної 
діяльності або процесом тривалості чи з якими-
небудь зовнішніми атрибутами професії.  

За певних умов значимими для людини мо-
жуть стати багато факторів, пов’язаних із про-
фесією. Серед них можна відзначити такі:  

• її творчі можливості; 
• перспективи професійного росту; 
• престиж професії; 
• її суспільна значимість; 
• матеріальні, гігієнічні й інші умови праці; 
• його відповідність звичкам, особливостям 

характеру й т.п. 
Це свідчить про те, що професійна спрямова-

ність ґрунтується на широкому колі потреб, ін-
тересів, ідеалів, установок людини. Чим повніше 
професійна спрямованість, тим більше багатобі-
чний зміст має для людини вибір даного виду 
діяльності, тим різнобічне задоволення, одержу-
ване від реалізації даного наміру. 

Таким чином, одна з форм розвитку профе-
сійної спрямованості полягає у збагаченні її мо-
тивів: окремого мотиву до усе більше розповсю-
дженої системи мотивів. 
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Професійна спрямованість великої групи 
людей може включати ті самі мотиви й все-таки 
бути різною. Це зумовлено тим, що система мо-
тивів завжди припускає їхню певну організацію, 
структуру. Ті самі мотиви можуть бути різним 
способом організованими, перебувати в різних 
відносинах підпорядкованості. І, що особливо 
важливо, різними можуть бути провідні мотиви. 

Звичайно мотиви, що лежать в основі профе-
сійної спрямованості, неоднорідні за походжен-
ням, характером зв’язку із професією. 

У цьому плані правомірне виокремлення та-
ких груп факторів. 

По-перше, група мотивів, що виражають по-
требу в тім, що становить основний зміст профе-
сії [17].  

По-друге, група мотивів, пов’язаних з відбит-
тям деяких особливостей професії в суспільній 
свідомості (мотиви престижу, суспільної значи-
мості професії) [4]. Імовірно, що зв’язок індиві-
дуальної свідомості із професією набуває в цьо-
му випадку більш опосередкованого характеру.  

По-третє, група мотивів, що виражають 
раніше сформовані потреби особистості, актуа-
лізовані при взаємодії із професією (мотиви са-
морозкриття й самоствердження, матеріальні по-
треби, особливості характеру, звичок і т.п.) [3].  

По-четверте, група мотивів, що становлять 
мотиви особливості, які виражають самосвідо-
мість особистості в умовах взаємодії із професі-
єю (переконання у власній придатності, у воло-
дінні досить творчим потенціалом, у тім, що 
намічуваний шлях і є “моє покликання” і т.п.) 
[13; 16].  

По-п’яте, мотиви, що виражають зацікавле-
ність людини до зовнішніх, об’єктивно несуттє-
вих атрибутів професії. Нерідко саме ці мотиви 
породжують прагнення до окремих “роман-
тичних” професій. 

Наведена класифікація, що побудована за 
ознакою походження мотиву, імовірно, може 
бути продовжена. Істотне розходження зазначе-
них груп мотивів полягає в їхньому неоднаково-
му відношенні до об’єктивного змісту професій-
ної діяльності.  

Мотиви, що складають першу групу, роблять 
близьким й непотрібним людині найбільш істот-
не в даній діяльності, те, у чому складається її 
об’єктивне призначення. Інші групи мотивів не 
пов’язані настільки щільно з основним змістом 
діяльності. Вони кристалізують потребу не сті-
льки у своїй діяльності, скільки в різних, пов’я-
заних з нею обставинах.  

Безсумнівно, що зазначені групи мотивів 
нерівноцінні за значенням для розвитку особис-
тості в умовах даної діяльності. Як відзначав 
П.А. Шавір: “Мотив, органічно пов’язаний зі 
змістом або процесом діяльності, забезпечує ту 
увагу до неї, ту захопленість, що приводить до 

розвитку відповідних здатностей. Цей мотив 
спонукає людину оцінювати себе, свої знання, 
своє вміння й моральні якості у світлі вимог 
даної діяльності. Тим самим цей мотив є найва-
жливішою психологічною передумовою самови-
ховання” [17, с. 29].  

Таким чином, психологічно виправданим і 
педагогічно доцільним є можливість розрізняти 
мотиви, що органічно пов’язані зі змістом здійс-
ненної діяльності (прямі мотиви й побічні моти-
ви [17]). 

У першому випадку людина працює заради 
тієї справи, якою зайнята. Саме виникнення пря-
мих мотивів є свідоцтвом того, що дана діяль-
ність здобуває безпосередню особисту значи-
мість для людини.  

До числа прямих мотивів трудової діяльності 
відносять свідомість свого боргу, переживання 
суспільної значимості своєї праці. Керуючись у 
процесі нецікавої для нього роботи почуттям 
боргу, людина не пристосовується до зовнішніх 
вимог, а засвоює їх. 

Почуття боргу не є побічним мотивом, тому 
що воно глибоко пов’язане з виконаною діяльні-
стю, головним чином, з її результативною сторо-
ною. Якщо людина пробуджується до діяльності 
побічними мотивами, внутрішньо не пов’язани-
ми з її змістом або результатом, то не можна 
сказати, що він трудиться заради тієї справи, 
яким зайнятий. Він пристосовується до зовніш-
ніх вимог, але не засвоює їх. Він пробуджується 
до праці на основі потреб і почуттів, які не зобо-
в’язані своїм розвитком даній діяльності 
(наприклад, матеріальна зацікавленість, често-
любство й т.п.).  

Для того, щоб у процесі праці стимулювався 
розвиток людини, розкривалися й розширювали-
ся його творчі здібності, необхідно, щоб центра-
льними для людини були мотиви, внутрішньо 
пов’язані зі змістом здійсненної праці, а при 
відсутності інтересу до процесу праці – мотиви 
боргу й суспільної необхідності. 

У зв’язку із цим необхідно організувати 
практичну діяльність студентів відповідно до 
здібностей, що виникли, так, щоб домагатися, 
щоб притягальною й спонукальною силою ста-
вав для студентів основний зміст здійсненної 
діяльності, те, що становить її об’єктивний 
зміст, а не побічні обставини даної діяльності. 
Не можна недооцінювати ролі й інших груп мо-
тивів. Однак їхня значимість у структурі профе-
сійної спрямованості залежить від того, чи допо-
внюють вони мотив, що відповідає об’єктивно-
му змісту професії, або “конкурують з ним.  

У випадках, коли провідне положення займає 
мотив, що відноситься до другої – п’ятої груп 
мотивів, рівень професійної спрямованості біль-
шою або меншою мірою знижується. У ній вияв-
ляється ослабленою її серцевина – захопленість 
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самим змістом праці. У мотивації професійного 
вибору повинна існувати основа (свого роду 
“психологічний атлас”) мотиваційних факторів 
трудової діяльності, що охоплює всі можливі 
аспекти індивідуальної життєдіяльності, здатні 

визначити зміст мотивації професійного вибору, 
як універсальні, так і специфічні цілі різних 
форм професійної праці. Ієрархічну класифіка-
цію мотиваційних факторів трудової діяльності 
наведено в таблиці. 

 Тип  Клас Підклас 
Внутрішні        
мотиваційні 
фактори 

Можливості, що 
представляються професій-
ною сферою для реалізації 
непрофесійних цілей 

Спілкування 
Психічне самозбереження й розвиток  
Збереження й зміцнення здоров'я  
Відпочинок і розваги 
Реалізація матеріальних цінностей  
Досягнення бажаного суспільного становища 
Суспільна робота 

Умови праці Соціальні 
Організаційні 
Територіально-географічні 
Фізичні 

Власні мотиваційні 
фактори професії 

Результат праці 
Процес праці 
Предмет праці 

Зовнішні моти-
ваційні фактори 
  
  

Фактори “інерції” Звичне заняття 
Стереотипи наявних соціальних ролей 

Фактори 
“притяжіння – 
відштовхування” 

Повсякденні еталони “соціального успіху” 

Фактори “тиску” Вимоги об'єктивного характеру  
Рекомендації, поради, вказівки 

  Ієрархічна класифікація мотиваційних факторів трудової діяльності 
  

На підґрунті викладених міркувань під рів-
нем професійної спрямованості розуміється сту-
пінь відповідності провідного мотиву переваги 
професії (отже, особистісного змісту) об'єктив-
ному змісту професії. 

При високому рівні спрямованості близьким 
і потрібним людині є найбільш істотне в даній 
діяльності, те, у чому складається її об'єктивне 
призначення.  

При низькому рівні спрямованості провідний 
мотив виражає потребу не стільки в діяльності, 
скільки в різних, пов'язаних з нею обставинах. 

Основний показник рівня – змістовність і 
глибина професійного інтересу з урахуванням 
його положення в системі мотивів, що утворять 
професійну спрямованість. Імовірно, що без 
досить високого рівня професійної спрямовано-
сті неможлива оптимальна взаємодія між люди-
ною й працею, що обирають. Тільки за цієї умо-
ви можна прогнозувати успішний розвиток тво-
рчих і моральних якостей особистості в процесі 
праці.  

Таким чином, оптимальний розвиток профе-
сійної спрямованості, основний зміст цього про-
цесу знаходять у підвищенні її рівня [17]. Було б 
невірно розуміти відношення до професії одно-
сторонньо, тільки як прояв активності, вибірко-
вості з боку людини. У дійсності тут має місце 

взаємодія, оскільки професія також впливає на 
суб'єкта.  

Цей вплив характеризується тим, які почут-
тя, образи, думки, виникають у свідомості лю-
дини під впливом професії і, що особливо істот-
но, тими об'єктивними вимогами, які професія 
пред'являє до людини. 

До числа останніх належать: 
по-перше, вимоги, що запропоновані деяки-

ми професіями до окремих психофізичних особ-
ливостей людини [12]. 

По-друге, об'єктивними можна назвати й 
вимоги до загальних і спеціальних здатностей. У 
міру подальшого розвитку диференціальної пси-
хофізіології знання про відповідність природної 
основи людини вимоги окремих професій бу-
дуть підвищуватися. 

Вирішальне значення, однак, має й та обста-
вина, що поглиблення цих знань, сприяючи ви-
ключенню “невідповідних варіантів”, збереже в 
чинності подання про широкий діапазон можли-
востей оптимального розвитку професійної 
спрямованості. У цьому плані характерний на-
ступний висновок: “психологам нашого часу 
необхідно об'єднати вже намічені 30-40 років 
тому підходи до формування придатності 
(мається на увазі психотренування – розвиток 
вправ професійно важливих якостей) з новим 
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підходом, що розглядає людину насамперед як 
особистість. Сприятлива мотивація становить 
найважливішу умову формування придатнос-
ті” [7, с. 34-35].  

У дослідженнях, присвячених психологічним 
аспектам професійної орієнтації, дана теза не 
зустрічає заперечень. Однак значення сприятли-
вої мотивації оцінюється звичайно в сумарному, 
узагальненому вигляді як вибірково-позитивне 
відношення особистості до професії. У тих же 
дослідженнях (переважно соціально-психо-
логічного характеру), у яких з'ясовуються моти-
ви такого відношення, питання про рівень про-
фесійної спрямованості, його залежності від 
певної групи мотивів не стає. Тим часом, подіб-
но тому як диференціюється значення здатнос-
тей для діяльності, повинна бути диференційо-
вана й мотиваційна сторона професійного само-
визначення [11].  

З погляду вимог професії, інтересів її подаль-
шого розвитку, продуктивності праці її предста-
вників, не байдуже, який саме мотив буде перева-
жним. Було вже відзначене те особливе значення 
для наступної діяльності, яке має мотив, органічно 
пов'язаний з її змістом. Перевага даного мотиву є 
разом з тим і суб'єктивною передумовою досяг-
нення задоволеності своєю працею [17] . 

Високий рівень професійної спрямованості 
– це та якісна особливість структури мотивів 
особистості, що виражає єдність інтересів і осо-
бистості в системі професійного самовизначен-
ня. Підвищення рівня професійної спрямованос-
ті утворить основний зміст її розвитку.  

“Вибір професії можна вважати виправданим 
лише в тому випадку, якщо є надія, що актив-
ність особистості приведе до такого взаємовід-
ношення між особистістю й працею, при якому 
буде успішно відбуватися подальший розвиток 
творчих і моральних чинностей людини. Однією 
з основних умов прогнозування такого розвитку 
особистості є високий рівень професійної спря-
мованості” [17, с. 49].  

Висновки 
1. Відповідність провідного мотиву основно-

му змісту професії, що обирається, не єдина пе-
редумова можливості знайти в цій діяльності 
своє покликання. 

2. Багато чого буде залежати й від характеро-
логічних особливостей особистості, і від якісної 
своєрідності й рівня розвитку її здібностей. Од-
нак у цьому взаємозв'язку професійної спрямо-
ваності, рис характеру й здібностей провідна 
роль буде належати переважному мотиву.  

3. Відсутність досить глибокої професійної 
спрямованості в студентів не виключає можли-
вості її формування в період навчання в універ-
ситеті. Однак завдання полягає у тому, щоб ви-
бір професії виявлявся логічним слідством по-
ступового підвищення рівня професійної спря-
мованості, тобто формування в процесі навчання 
діяльнісно-смислової єдності – збігу ціннісно-
змістовного (формування сенсу життя) і предме-
тно-діючого (вибір адекватного змісту діяльнос-
ті) аспектів діяльності. 
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