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ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

У статті проаналізовано понѐттѐ професійного самовизначеннѐ 
старшокласників та охарактеризовано основні чинники, що впливаять на перебіг 
цього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Визначено одним із 
найважливіших напрѐмів роботи педагогічну діѐльність, спрѐмовану на формуваннѐ 
професійного самовизначеннѐ старшокласників з урахуваннѐм усіх чинників цього 
ѐвища: макрочинників, мезочинників і мікрочинників. Перспективами подальших 
досліджень визначено розробку методики формуваннѐ навичок самовизначеннѐ учнів 
у виборі професії в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу. 

Ключові слова: професійна оріюнтаціѐ, професійне самовизначеннѐ, чинники 
професійного самовизначеннѐ. 

 

Постановка проблеми. Розв’ѐзаннѐ проблеми самовизначеннѐ 
підростаячого поколіннѐ у професії ю одним із найважливіших соціально-
педагогічних завдань сучасності. Розвиток технологій та інформаційної 
сфери суспільства вимагаю чіткого поділу спеціалістів поміж галузей 
господарства й усвідомленнѐ молоддя власного місцѐ та ролі 
професійного внеску в розвиток лядства. Адже від свідомого вибору 
професійного шлѐху залежить і подальша самореалізаціѐ особистості 
молодої лядини, її творча й інноваційна діѐльність, направлена на 
вдосконаленнѐ існуячого суспільства й держави. 

Крім того, одніюя з проблем самовизначеннѐ, особливо 
старшокласників, ю вплив на ця сферу напрѐму професійної діѐльності 
батьків і сім’ї, рекомендації з боку дорослих щодо перспективності тіюї чи 
іншої галузі та сфери (гуманітарної чи то навпаки природничо-
математичного напрѐму) і відсутність сформованих ѐкостей, позицій, знань 
з цього приводу в самої учнівської молоді. 

До того ж, важливу роль відіграю історичний розвиток, перехідний 
період від радѐнського до постіндустріального суспільства, що 
ускладняютьсѐ застійними застарілими поглѐдами, коли професійна 
готовність до тіюї чи іншої професії гарантувала наѐвність певних привілеїв 
за умови працевлаштуваннѐ, що не підкріпляятьсѐ такими гарантіѐми в 
умовах сучасної ринкової економіки. 

Сучасне суспільство характеризуютьсѐ не лише оптимальними 
умовами длѐ вираженнѐ особистістя своюї індивідуальності й виѐвленнѐ 
особистісних ѐкостей. Воно ставить перед лядиноя жорсткі вимоги: 
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мобільність, активність, творче мисленнѐ, набір компетентностей, що 
дозволѐять обирати оптимальні стратегії у власній діѐльності. Особистість 
повинна бути готовоя до конструктивного вирішеннѐ проблем, 
спираячись на наѐвні знаннѐ та продуктивний досвід. 

Саме тому, одним із найважливіших напрѐмів роботи ю педагогічна 
діѐльність, спрѐмована на формуваннѐ професійного самовизначеннѐ 
старшокласників з урахуваннѐм усіх чинників цього ѐвища. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ становленнѐ й розвитку 
молоді взагалі й у професійному плані зокрема знайшли відображеннѐ в 
багатьох українських і зарубіжних дослідженнѐх у галузі філософії, 
соціології, соціальної антропології, психології та педагогіки. 

У педагогічній науці існую достатнѐ кількість методологічних, 
теоретичних, прикладних досліджень у галузі професійного самовизначеннѐ 
та професійного становленнѐ молоді. У них розкриваятьсѐ фундаментальні 
питаннѐ професійної підготовки (К. Альбуханова-Славська, Ю. Алферова, 
С. Батищев, Г. Костяк, В. Молѐко) та сутнісні характеристики професійного 
самовизначеннѐ (Л. Виготський, А. Леонтьюв, К. Платонов, та ін.), 
висвітляятьсѐ питаннѐ впливу вікових особливостей на процес професійного 
самовизначеннѐ (Л. Божович, Я. Коломінський, І. Кон, А. Мудрик та ін.), 
обґрунтовуятьсѐ педагогічні умови професійного самовизначеннѐ 
(Д. Закатнов, В. Мадзігон, Є. Павлятенков, А. Сазонов, В. Сидоренко, 
В. Симоненко, М. Тименко, Б. Федоришин, С. Чистѐкова). 

Питання підготовки студентів педагогічних вищих навчальних 
закладів присвѐтили свої праці М. Архипова, Л. Завацька, Л. Кухарюва та ін.  

Однак, незважаячи на таке широке представленнѐ питань 
профоріюнтації особистості, на нашу думку, у педагогічній науці 
недостатньо матеріалу длѐ повноцінного забезпеченнѐ процесу 
професійного самовизначеннѐ старшокласників, не визначено компоненти 
цього процесу, чинники й умови його становленнѐ. 

Мета статті – проаналізувати понѐттѐ професійного самовизначеннѐ 
старшокласників і визначити основні чинники, що впливаять на перебіг 
цього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз філософської та 
психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, що 
дозволѐять визначити понѐттѐ професійного самовизначеннѐ й основні 
чинники становленнѐ цього ѐвища в освітньому процесі загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ того, аби відповідати вимогам 
часу й суспільства, особистість у процесі навчаннѐ повинна не лише 
отримати фундаментальні знаннѐ, а й сформувати в собі потребу до 
самовдосконаленнѐ, самоосвіти, оволодіннѐ компетентностѐми протѐгом 
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усього періоду життювої активності. Таким чином, особистість стаю 
активним суб’юктом особистісного росту й розвитку. 

Такий підхід зумовляю потребу в показнику, що характеризую процес 
професійного розвитку, формуваннѐ готовності до професійної діѐльності в 
майбутньому. Розв’ѐзаннѐ ціюї проблеми дослідники пов’ѐзуять із 
професійним самовизначеннѐм – пріоритетним напрѐмом освітньої політики. 

Особистісне самовизначеннѐ ѐк базовий елемент процесу формуваннѐ 
й розвитку особистості створяю систему значимих оріюнтацій на досѐгненнѐ 
необхідного рівнѐ в структурі соціальних відносин. У широкому сенсі 
особистісне самовизначеннѐ ю детермінантоя соціального. Соціальне 
самовизначеннѐ ѐк результат засвоюннѐ соціальних ролей постаю основоя 
длѐ професійного самовизначеннѐ. У ході цього процесу вироблѐятьсѐ 
вимоги до певної галузі професійної діѐльності, розвиваютьсѐ професійна 
суб’юктна позиціѐ, формуютьсѐ професійна ідентичність. 

Відповідно, професійне самовизначеннѐ – це складний динамічний 
процес формуваннѐ суб’юктом особистісно значимої системи базових 
ставлень до професійної діѐльності. Насамперед, самовизначеннѐ у 
професії передбачаю знаходженнѐ особистісного сенсу в обраній професії, 
можливість самореалізації у професійній діѐльності інтелектуальних, 
духовних і фізичних можливостей. Особливе місце в цьому процесі займаю 
формуваннѐ адекватних кар’юрних планів і професійних намірів на основі 
реалістичного образу «Я-професіонал». 

Професійне самовизначеннѐ – довготривалий процес узгодженнѐ 
особистісних і соціальних потреб протѐгом усього життѐ. 

Крім того, понѐттѐ «професійне самовизначеннѐ» тісно пов’ѐзане з 
понѐттѐм «професійної соціалізації» – певний рівень соціально-
професійної ідентичності, що означаю ототожненнѐ себе індивідом ѐк 
представника певної професії. 

Професійне самовизначеннѐ ю важливим фактором соціалізації та 
самореалізації особистості не лише в певній професійній галузі. Щодо 
цього питаннѐ важливим також ю процес вбудовуваннѐ в культуру 
суспільства загалом, засвоюннѐ соціального досвіду (ціннісні оріюнтації, 
традиції, моральні норми й моделі поведінки тощо). 

Головне протиріччѐ процесу професійного самовизначеннѐ полѐгаю в 
тому, що цей процес ю двостороннім і вклячаю об’юктивний та суб’юктивний 
вимір. У зв’ѐзку з цим професійне самовизначеннѐ можна визначити ѐк 
соціокультурний процес, що реалізуютьсѐ через систему індивідуальних 
виборів, зумовлених соціальними чинниками, з одного боку, та особистісноя 
суб’юктивністя – з іншого. Інтеграціѐ індивіда в соціально-професійну 
структуру суспільства передбачаю вирішеннѐ названих суперечностей. 

Професійне самовизначеннѐ ю результатом профоріюнтаційної 
роботи ѐк спеціально організованого супроводу. 
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Обраннѐ професійного шлѐху, що здійсняютьсѐ лядиноя в результаті 
аналізу внутрішніх ресурсів і шлѐхом співвіднесеннѐ їх із вимогами 
професії, ю основоя самоствердженнѐ особистості в суспільстві та, 
водночас, одним із найголовніших рішень у житті. Отже, можна зробити 
висновок про двоаспектність цього процесу: з одного боку це ѐвище 
передбачаю наѐвність суб’юкта вибору, тобто того, хто обираю, та об’юкта, на 
ѐкий спрѐмований вибір. 

Це соціокультурне ѐвище ускладняютьсѐ й тим, що процес вибору 
професії в цілому та професійне самовизначеннѐ зокрема – не 
одномоментний акт, а передбачаю декілька етапів. До того ж, тривалість 
цих періодів залежить від зовнішніх умов та індивідуальних особливостей 
суб’юкта професійного самовизначеннѐ. 

Численні психолого-педагогічні дослідженнѐ підтверджуять тезу, що 
самовизначеннѐ – процес, що охопляю весь період професійної діѐльності 
особистості: від виникненнѐ професійних намірів до виходу з 
безпосередньої професійної діѐльності. 

Виникненнѐ професійного самовизначеннѐ охопляю етап навчаннѐ у 
старшій школі, проте йому теж передуять декілька процесів. Таким чином, 
професійне самовизначеннѐ пронизую весь життювий шлѐх особистості. 

Вартим уваги ю психологічний підхід науковців, за ѐкого чинники 
професійного самовизначеннѐ поділѐять на такі групи: 

1) Соціально-економічні:  
– різноманітність професій; 
– перспективи видозміни професій та їх розвитку; 
– способи й засоби виробництва; 
– потреба суспільства у фахівцѐх певної галузі; 
– престижність професії; 
– матеріальні й моральні стимули праці. 

2) Соціально-психологічні: 
– соціальне оточеннѐ; 
– мотиви вибору професії. 

3) Психологічні: 
– інтереси й нахили особистості; 
– загальні та спеціальні здібності; 
– рівень інтелектуального розвитку; 
– самооцінка й рівень домагань; 
– особливості психічних процесів (пам’ѐті, уваги, мисленнѐ). 

4) Психофізіологічні: 
– стан здоров’ѐ; 
– особливості нервової системи; 
– особливості темпераменту. 
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У виділенні чинників професійного самовизначеннѐ найзагальнішим 
ю підхід Є. Климова, ѐкий виділѐю восьмикутник у спрѐмуваннѐх впливу на 
становленнѐ професійного вибору в тому числі учнів старших класів: 

1) урахуваннѐ позиції членів сім’ї та родини. Важливість розв’ѐзаннѐ 
даної проблеми обумовляютьсѐ тим, що відсутність юдності у поглѐдах на 
обраннѐ професії може призвести до не сформованості професійних 
намірів старшокласника. Вчені виділѐять три основні моделі батьківської 
позиції стосовно професійного спрѐмуваннѐ діѐльності дітей:  

– члени родини згодні з вибором дитини та сприѐять реалізації її 
вподобань;  

– сім’ѐ не бере участі у професійному самовизначенні дитини, тим 
самим забезпечуячи абсолятну свободу вибору. Такий підхід, на 
жаль, свідчить про повне нехтуваннѐ та байдужість до долі дитини;  

– батьки не схваляять вибору дитини, обґрунтовуячи це 
невідповідністя професії інтересам старших членів родини та 
недостатністя життювого досвіду длѐ прийнѐттѐ таких рішень.  

2) урахуваннѐ позиції однолітків і друзів. Характеристика підліткового 
віку вклячаю в себе вагомий вплив оточеннѐ, у ѐкому визначне значеннѐ 
маять дружні стосунки, що здебільшого ю більш цінними, ніж сімейні 
відносини. Іноді такий вплив приносить неочікуваний результат, коли 
лядина продовжую професійну підготовку не дивлѐчись на відсутність 
особистісних вподобань лише за спільністя поглѐдів, ідей і цінностей, ѐкі 
об’юднуять колектив ровесників. 

3) урахуваннѐ позиції шкільного педагогічного колективу. За вмілої 
організації педагогічного супроводу професійного становленнѐ особистості, 
базовоя складовоя ѐкого ю професійне самовизначеннѐ, будь-ѐкий учень 
здатен визначитисѐ з навчальними предметами, легкими длѐ засвоюннѐ, 
профіляячоя діѐльністя, напрѐмом, у ѐкому спрѐмувати навчальні 
досѐгненнѐ й самореалізація. Учитель виѐвлѐютьсѐ своюрідним путівником, 
наставником у підготовці учнів до майбутньої реальності. Апріорі він не 
зможе підготувати заздалегідь до всіх варіантів розвитку подій і до 
розв’ѐзаннѐ всіх професійних проблем у майбутньому. Проте основне 
завданнѐ педагога полѐгаю у формуванні певних свідомих установок, що в 
подальшому можуть бути корисними у процесі вирішеннѐ професійних задач 
без відчутних негативних наслідків і шкоди длѐ особистості. Крім того, 
педагог певноя міроя може виступати керівником професійного 
самовизначеннѐ, здійсняячи управліннѐ впливом інших чинників. 

4) вплив особистісних професійних життювих планів. Важливість цього 
фактору вчені обґрунтовуять тим, що в більшості випадків результат, 
отриманий у процесі навчаннѐ / професійної підготовки, не відповідаю очіку-
ваним прогнозам або планам, не дивлѐчись на значні задатки та здібності 
особистості в окресленій професійній галузі. З іншого боку, нереалізованість 
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життювих планів і розчаруваннѐ в обраній професії може зумовляватись 
втратоя престижності, низькоя матеріальноя винагородоя тощо. 

5) наѐвність здібностей. Важливість цього чинника підтверджуютьсѐ 
тим, що учень може досѐгти відчутних результатів, розвиваячи свої 
задатки до вагомих досѐгнень. При чому, цей фактор стосуютьсѐ не лише 
навчальної діѐльності, а й інших її видів. Особливу роль у врахуванні цього 
чинника відіграю вчасна діагностика наѐвних здібностей і розкриттѐ 
потенційних здатностей, можливостей і ресурсів особистості. 

6) рівень домагань стосовно суспільного визнаннѐ проголошуютьсѐ 
психологічноя наукоя другоя ланкоя у структурі самосвідомості, що на 
рівні з усвідомленнѐм себе, свого імені й тіла, дозволѐю ідентифікувати 
себе серед оточуячих. Саме тому, надзвичайно важливо, щоб особистість 
могла розвиватисѐ в обраній професійній галузі, проѐвлѐти своя 
унікальність, таким чином заслуговуячи суспільне та громадське визнаннѐ 
й повагу. Невірно обрана діѐльність може призвести до деривації 
реалізації домагань на визнаннѐ, що тѐгне за собоя фрустрація, емоційне 
перенапруженнѐ та формуваннѐ негативних утворень. 

7) інформованість про певну професійну діѐльність. Під час обраннѐ 
того чи іншого напрѐму необхідно ретельно перевірити відомості щодо 
професії. Така процедура ю необхідноя длѐ уникненнѐ упереджень і 
викривленого уѐвленнѐ, попередженнѐ отриманнѐ односторонньої або 
неповної інформації. 

8) нахили, задатки й інтереси, що виступаять підкріпленнѐм і базоя 
длѐ професійних здібностей *8+. 

Як бачимо, більшість із названих чинників зумовляятьсѐ внутрішнім 
станом особистості, рівнем розвитку її ѐкостей, здібностей, уѐвлень і 
вподобань. І лише три з них можна напрѐму пов’ѐзати з агентами 
соціалізації – сім’юя, педагогічним колективом і групоя ровесників. 

Варто також відмітити, що, ѐк і в процесі соціалізації, усі чинники 
професійного самовизначеннѐ можна умовно поділити на групи: 

1) макрочинники – до них, на нашу думку, слід віднести суспільні та 
громадські уѐвленнѐ про професії, процеси професійного самовизначеннѐ 
й самореалізації. У формуванні такого уѐвленнѐ немалу роль відведено 
державі, ѐк апарату, ѐкий визначаю норми й вимоги до професійної 
діѐльності в цілому та її видів зокрема. Саме стан розвитку суспільства 
диктую підвищеннѐ або зниженнѐ престижності певної професії, вимоги до 
фахівців і професіоналів у різних галузѐх. 

2) мезочинники – серед ѐких легко виділити вплив оточуячого, 
зокрема й освітнього середовища, у ѐкому можна виділити такі фактори, 
ѐк сім’ѐ, родина, колектив учнівський і позанавчальний, а також і 
педагогічний вплив учителів, кураторів, вихователів, керівників тощо. 
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3) мікрочинники – у їх окрему групу складаятьсѐ ѐкості, інтереси та 
здібності самої особистості, психічні процеси, сформованість ідеалів, 
поглѐдів, переконань, тобто основні базові ресурси, можливості й задатки, 
що становлѐть професійний потенціал старшокласника. 

Отже, головноя метоя професійного самовизначеннѐ особистості ю 
поступово сформувати внутрішня готовність самостійно та свідомо 
планувати, коригувати й реалізуватпи перспективи власного розвитку 
(професійного, життювого й особистісного). 

У цьому процесі необхідно передусім визначити стратегія руху трьома 
основними шлѐхами. Насамперед, необхідно визначити власні професійні 
інтереси та схильності; по-друге – оцінити власні професійно важливі ѐкості, 
тобто свої можливості та стан здоров’ѐ; і, нарешті, визначити, ѐкі професії 
користуятьсѐ популѐрністя на ринку праці, ѐкі з них перспективні, з ѐких 
необхідні фахівці, тобто проаналізуватип потреби суспільства. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
актуальність вивченнѐ проблеми самовизначеннѐ старшокласників  у процесі 
обраннѐ ними професії зумовлена декількома обставинами, пов’ѐзаними з 
розробкоя педагогічного підходу до вивченнѐ цього процесу й тими 
чинниками, ѐкі впливаять на це ѐвище в сучасному суспільстві.  

Професійне самовизначеннѐ – це процес формуваннѐ суб’юктного 
ставленнѐ до професійної діѐльності та спосіб самореалізації, кар’юрне 
плануваннѐ ѐк результат узгодженнѐ власне особистісних і соціально-
професійних потреб суспільства. 

Реформуваннѐ системи освіти, зростаннѐ можливостей суспільного 
споживаннѐ, підвищеннѐ ризиків, пов’ѐзаних із нестабільністя ринку праці 
й економічної сфери ускладняять вибір життювого шлѐху длѐ молоді. 
Відсутність необхідної підтримки з боку старшого поколіннѐ, освітніх 
інститутів, бізнесу й держави під час обраннѐ професії загостряять 
проблему самовизначеннѐ старшокласників. 

Не дивлѐчись на певні позитивні результати, профоріюнтаціѐ в 
сучасних умовах не досѐгаю своюї головної мети – формуваннѐ в учнів 
професійного самовизначеннѐ, що відповідаю індивідуальним 
особливостѐм кожної особистості й кадровим запитам суспільства.  

Перспективами подальших досліджень ю розробка методики 
формуваннѐ навичок самовизначеннѐ учнів у виборі професії в умовах 
сучасного загальноосвітнього навчального закладу. 
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РЕЗЮМЕ 
Елова Татьяна. Факторы профессинального самоопределениѐ старшеклассников. 
В статье проанализировано понѐтие профессионального самоопределениѐ 

старшеклассников и охарактеризированы основные факторы, которые влиѐят на 
ход этого процесса в общеобразовательном учебном заведении. Определено одним 
из важнейших направлений работы педагогическуя деѐтельность, направленнуя на 
формирование профессионального самоопределениѐ старшеклассников с учетом 
всех факторов этого ѐвлениѐ: макрофакторов, мезофакторов и микрофакторов. 
Перспективой дальнейших исследований определена разработка методики 
формированиѐ навыков самоопределениѐ учащихсѐ в выборе профессии в условиѐх 
современного общеобразовательного учебного заведениѐ. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ ориентациѐ, профессиональное 
самоопределение, факторы профессионального самоопределениѐ. 

SUMMARY 
Yelova Tatiana. The factors of professional self-determination of high school students. 
The concept of professional self-determination of high school students is analyzed in 

the article. And the main factors of this process in the general educational institution are 
characterized here. Solving the problem of self-determination of younger generation in their 
profession is the one of the most important social-pedagogical tasks of modern society. The 
development of technology and informative spheres of society demand the clear separating 
of specialists between branches of the economy and the awareness of youth their place and 
role of the professional contribution in the development of people. The further self-
realization, creative and innovative activities, which are directed on the improvement of 
existing society and the state, depend on the conscious choice of professional way. 

Despite some positive results the professional guidance doesn’t achieve its main goal 
in modern conditions – formation the self-determination of students, which corresponds to 
individual needs of every personality and staffing needs of society. 
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The main methods of the research in this article are the theoretical analysis of 
philosophical and psychological and pedagogical literature of studied problem, which help to 
define the concept of the professional self-determination and the general factors of 
incipience of this phenomenon in the educational process of general educational institution. 

The professional self-determination is the long term process of harmonization of 
personal and social needs during all life. 

Besides, the concept of the professional self-determination is closely related with 
concept of the professional socialization, which means the certain level of social professional 
identity. It is meant the identification of oneself as the representative of the certain 
profession. The main contradiction in the process of the professional self-determination is 
that this process is bilateral and consist the objective and subjective dimension. 

The pedagogical activity, which is aimed at shaping of the professional self-
determination of high school students, is defined as one of the most important area of work. 
There is also defined the main groups of factors of this process:  macrofactors, middlefactors 
and microfactors. 

The main prospective ways of further investigation are the designing of methods of 
forming of skills of self-determination of students in the choice of the profession in the 
conditions of modern general educational institution. 

Key words: professional orientation, profession self-determination, factors of 
profession self-determination. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
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У статті розглѐнуто питаннѐ формуваннѐ клячових компетентностей учнів 
основної школи на уроках фізики з підприюмницьким тлом. Розкрито сутність 
проектуваннѐ і реалізації уроків фізики з підприюмницьким тлом, описано види та 
характеристики клячових компетентностей учнів, задіѐних у виконанні завдань 
зазначених уроків (уміннѐ вчитисѐ, компетентність з інформаційних-
комунікативних технологій, загальнокультурна, соціальна, громадѐнська, 
підприюмницька, здоров’ѐзбережувальна). Показано, що застосуваннѐ в шкільній 
практиці уроків фізики з підприюмницьким тлом длѐ формуваннѐ клячових 
компетентностей учнів основної школи ю доцільним. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, клячові компетентності, уроки 
фізики з підприюмницьким тлом, учні основної школи. 

 

Постановка проблеми. Дослідженнѐ тенденцій сучасного розвитку 
освіти свідчить про широкомасштабне впровадженнѐ в педагогічну 
практику різних країн компетентнісно-оріюнтованої освіти, ѐка сприѐю 
формування в учнів життюво-важливих (клячових) компетентностей. 
Сьогодні компетентнісний підхід у навчанні не лише сприѐю модернізації 
змісту освіти, а й доповняю ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, 




