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ЕСТЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО БУТТЯ 
ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Эстетическое отношение к бытию является одним из существен-
ных факторов выбора профессии молодыми людьми. Профессиональное 
самоопределение личности с эстетическим мировоззрением отлича-
ется тем, что профессиональный путь выбирается «по законам серд-
ца». Такая трудовая деятельность отвечает устремлениям человека, 
потребности самовыражения и, как утверждал Г. С. Сковорода, есть 
условием счастливой высоконравственной и моральной жизни. 

В наше время, по мнению автора, эстетическое мировоззрение 
приобретает особое значение при рассмотрении вопроса профессио-
нального самоопределения личности. 

Esthetic attitude to life is one of the main Factors that determines the 
choice of future profession by young people. Professional self-determines of 
the personality with esthetic look at the world is characterized by the choice 
of professional way according to «the heart's law». Such working activity 
answers the will of a men, the need of self-expression and it is an important 
condition for the beautiful moral life. 

So, in our time esthetic look at the world has a special meaning in profes-
sional self-expresiion. 
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Духовне відродження й оновлення системи освіти є об'єктив-
ною закономірністю суспільного розвитку України. Розв'язання 
проблеми формування високодуховної, різнобічно вихованої осо-
бистості на сучасному етапі визначається стратегічними завдання-
ми Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI сто-
ліття»). У цьому контексті естетичне ставлення молодих людей до 
буття є одним із важливих чинників їх успішного особистісного 
і професійного становлення. Адже прагнення до розуміння і вті-
лення людиною прекрасного або спотвореного, поезії чи прози 
життя у процесі ЇЇ професійного самовизначення може віддзеркали-
тись у неповторних внесках особистості в розвиток культури або, 
навпаки, у руйнування людських цінностей. 

Для осмислення окресленої проблеми велике значення мають 
праці таких відомих представників гуманістичної філософії, психо-
логії і педагогіки, як Г. С. Абрамова, К. О. Абульханова-Славська, 
Г. М. Андреева, Р. Асаджолі, Г. О. Балл, Е. Берн, I. Д. Бех, В. П. Зінченко, 
I. А. Зязюн, Г. С. Костюк, Л. Т. Левчук, Н. С. Лейтес, О. М. Леонтьев, 
С. Д. Максименко, А. Маслоу, Р. Мей, В. О. Моляко, В. С. Мухіна, 
Н. Г. Ничкало, К. Г. Паустовський, А. В. Петровський, В. В. Рибалка, 
К. Роджерс, В. А. Роменець, С. Л. Рубінштейн, С. О. Сисоєва, Г. С. Ско-
ворода, В. О. Сухомлинський, Н. В. Чепелєва, В. Франкл, Е. Фром 
та ін. 

Важливими при розгляді цього питання є й теоретичні положен-
ня, щодо формування духовного світу особистості, самопізнання та 
самовиховання, а також стосовно професійного самовизначенню 
молоді — Т. Д. Беха, Ю. П. Вяземського, Т. С. Кона, О. В. Киричука, 
Д. О. Леонтьева, С. Д. Максименка, А. В. Мудрик, Н. А. Побірчен-
ко, В. В. Рибалки, В. А. Семиченко, П. В. Симонова, В. О. Сухомлинсь-
кого, Т. М. Титаренко, К. Д. Ушинського, Б.О. Федоришина та ін. 

Попри значущість проблеми рівень її психолого-педагогічного 
дослідження та науково-методичного обгрунтування явно недос-
татній. Розв'язання цієї проблеми надасть змогу, на наш погляд, 
виявити нові можливості в удосконаленні професійного самови-
значення молодої людини на основі естетичного ставлення до бут-
тя, підкреслити значущість впливу прекрасного на процес 
поліпшення професійного і громадського життя особистості. 

На жаль, у наш час людина при виборі майбутньої спеціальності 
зазвичай керується не стільки тим, що могло б її зробити щасли-
вою, в чому вона могла б якнайкраще проявити себе, скільки тим, 
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що могло б найближчим часом принести їй матеріальну вигоду. 
Насправді ж найбільшу користь суспільству приносить людина, яка 
орієнтується на ту працю, яку б вона виконували з натхненням, 
проявляючи максимально свої здібності. 

Так, на справді, особистість, емоційно зацікавлена і в самому 
процесі, і в результатах своєї роботи прикладає більші зусилля при 
її виконанні, ще й для того, щоб відчути себе щасливою. За звичай, 
вона споглядаючи результати своєї праці, пишається ними: «Це 
я зробила!», «Це моя частинка — частинка моєї душі!», «Це мої дум-
ки, мої мрії, моє життя!». 

І навпаки, праця, яка здійснюється лише заради отримання ма-
теріальної вигоди швидше втомлює, здається нецікавою, і людина, 
за звичай, більш формально відноситься до виконання таких за-
вдань. Також при виконанні роботи, яка «не до душі», людина не 
прагне глибоко вникати в неї, щось творчо змінювати, не мріє про 
нові несподівані грані вже знайомого. 

Так, відомий український філософ, поет і педагог Г. С Сковоро-
да (1722—1794 pp.), вважав, що питання правильного вибору про-
фесії дуже тісно пов'язане з питанням вибору життєвого шляху, 
який би відповідав не тільки можливостям людини але й робив її 
щасливішою. Однією з провідних ідей Г. С Сковороди була ідея 
«сродньої праці» — трудової діяльності, що відповідає здібностям 
та прагненням людини. На його думку, така праця є головною умо-
вою життя водночас прекрасного і морального. 

При цьому треба відмітити, що емоційна культура не тільки ле-
жить в основі моральності людини, але є значущою складовою пси-
хологічної культури професіонала. На думку багатьох авторів, зок-
рема, Н. В. Чепелєвої вона передбачає вміння вибрати адекватну 
форму прояву своїх емоцій, здатність володіти собою, керувати 
власними емоційними станами [8; 243]. 

Як пише К. Паустовський, поетичне сприйняття життя, всього, 
що нас оточує — найвеличніший дар, який дається нам з часу дити-
нства [10; 165]. Ми ж з перших кроків шкільного життя закри-
ваємо перед очима дитини двері у дивовижний світ природи, і вона 
вже не прислухається до співу струмочка, дзвону весняних крапель, 
пісні жайворонка. Вона завчає лише сухі, знебарвлені фрази про 
всі ці дивовижні речі [ІЗ; 94]. Думки ж, які вона має засвоїти 
є часто дуже однозначними і «рафінованими», що не сприяє духов-
ному пошуку юної особистості. Як зауважив, В. А. Сухомлинський, 
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пригладжування життя породжує догматизм у судженнях і сковує 
думку, слугує джерелом скептицизму, недовіри... [13; 201]. 

Істинний же зміст особистісного «Я» постає у неповторному, 
індивідуальному здійсненні власного буття, розгортанні сутнісних 
відношень зі світом, продукуванні цінностей власного діяння 
(С. Л. Франк) [9; 287]. І для того ж щоб виховати моральну го-
товність працювати на благо суспільства, мало міцних вмінь та на-
вичок, мало звички працювати. Адже дуже важливо навіщо людина 
працює. При цьому вирішальне значення мають почуття і пережи-
вання, пов'язані, зокрема, із тим, як саме людина розуміє роль 
своєї діяльності у суспільному житті. Сухомлинський з цього при-
воду зокрема зауважив, що зробити працю необхідною для люди-
ни — це означає зробити її духовною потребою. Цього можна 
домогтися, якщо ще в дитини виховувати емоційно-естетичну чут-
ливість до того, що і як вона зробила. Адже праця входить у духов-
не життя особистості лише тоді, коли вона відчуває красу того, що 
вона створила для людей [13; 345]. 

Так, Ф. Шіллер зокрема стверджує, що всі види людської діяль-
ності здатні однобічно розвивати лише певні здібності людини, 
а краса, спонукаючи людину до «естетичної гри», дарує свободу, 
гармонію. Естетична гра — це не буденна діяльність, але вона й не 
є нічим не стриманим спалахом фантазії, що відривається від ре-
альності. Гра є вільним виявом усіх нахилів та талантів людини. 
У грі вона творить реальність вищого рівня («естетичну реаль-
ність»), формує саму себе як всебічно розвинену, гармонійну осо-
бистість, а суспільство — як «естетичне». Гра породжує естетичний 
настрій, завдяки якому людина не відчуває ні фізичного, ні мораль-
ного примусу, одержуючи можливість одночасно й рівномірно роз-
вивати всі властиві їй здібності та нахили. У цьому суть естетичної 
культури, яка сама по собі не розвиває певні здатності людини, але 
дарує їй можливість всебічно розвиватися згідно з велінням її доб-
рої волі. По суті ця думка дуже близька до поглядів Г. С Сковороди 
стосовно вільного вибору життєво-професійного шляху «по сер-
цю». Саме цей вибір, на думку видатних філософів, має дати лю-
дині можливість переживати щастя. 

Також і на думку 3. Фрейда, щастя людини у дорослому житті 
визначається її здатністю кохати і працювати [2; 272]. Творчість при 
цьому є і засобом залагодження внутрішніх конфліктів, символіч-
ного вирішення протиріч. 
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Особливого значення ці питання набувають в юнацькому віці, 
коли людина з ясністю відчуває себе неповторною особистістю, 
розвиває близькі стосунки дружби та кохання і обирає собі майбут-
ню професію. При цьому потрібно, щоб молода людина робила 
свій вибір, виходячи не тільки з того, що є «модним» і вигідним на 
цей момент, але йшла за своїм покликанням. Адже втрачати почут-
тя покликання людині не можна — його не замінити ані тверезим 
розрахунком, ані досвідом [10; 164]. 

Отже, повинна бути певна гарна ціль, висока мета у житті моло-
дої людини, яка б вимагала значних зусиль і призводила до осо-
бистісного росту. Вибір майбутньої професії — дуже відповідальний 
вибір, який пов'язаний з її світоглядом, побудовою взаємин із со-
бою та світом, із тим, яку роль вона буде відігравати в суспільстві, із 
тим, чи буде вона сприяти втіленню в життя гармонії, гуманізму, 
соціальної справедливості та ін. 

У цей період молода людина розширює діапазон добра і зла до 
граничних меж і випробовує свій розум та свою душу в діапазоні від 
прекрасного, високого, доброго до жахливого, низького, злого. 

Юність прагне відчути себе в спокусах, в сходженні вгору, бо-
ротьбі та подоланні, паданні та відродженні — з усіх боків бага-
тогранності духовного життя, які тільки властиві стану розуму та 
серця людини. Цуже важливим є для самої молодої людини і для 
всього людства, щоб вона обрала собі шлях духовного росту, а не 
порочність і протистояння цінностям людства [7; 420]. 

У цей період, згідно з Ш. Бюлер, у мріях і сподіваннях намічаєть-
ся ескіз подальшого руху, здійснюється вибір головних життєвих 
цілей, потяг до справжніх, великих учинків, що супроводжується 
драматичним пошуком та випробовуваннями себе в різних видах 
діяльності [8; 127]. 

Молода людина, що аналізує і зіставляє загальнолюдські 
цінності та свої власні цінності і схильності, має свідомо зруйнува-
ти або прийняти історично обумовлені нормативи та ідеї, які визна-
чали її поведінку в дитинстві та підлітковому віці. У цей же час на 
неї обов'язково наступають сучасні ідеї держави, нових ідеологів, 
лжепророків. За таких умов вона обирає для себе неадаптивну чи 
адаптивну позицію в житті, і вважає, що саме обрана позиція є для 
неї єдиною прийнятною, отже і правильною. 

І, переважне саме в період юності людина вирішує, в якій по-
слідовності вона прикладе свої здібності для реалізації себе в житті 
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[7; 420]. При цьому внутрішня гармонія, зв'язок із світом через пе-
реживання його краси, неповторності може стати тим містком, 
який приведе особистість до стану внутрішнього «пробудження», 
іншого розуміння свого буття. 

У цей період людина вибирає і між «Я»-реальним та «Я»-ідеаль-
ним себе реальну, яка активно шукає шлях до чогось індивідуально 
неповторного, лише їй належного. Ставлення до себе стає ставлен-
ням до людини взаємодіючої, до партнера по спілкуванню, 
спільній діяльності. Вона оцінює свої можливості, своє неповторне 
існування у світі, бачить реальні життєві перспективи [8; 145]. Адже 
юнак прагне самовизначення і як особистість, і як людина, яка 
включена в суспільне виробництво, в трудову діяльність. 

На жаль, за спостереженнями відомих психологів і педагогів, 
зокрема Е. Б. Старовойтенко сьогодні ще існує протиріччя між за-
гальною орієнтацією суспільства на виховання ініціативної, 
відповідальної, самостійної, здатної до саморозвитку особистості 
та змістом прийомів, методик виховної діяльності. У зв'язку з цим, 
робота з юною особистістю повинна бути більш психологічно 
глибокою, індивідуалізованою, гнучкою, динамічною, такою, що 
активізує самопізнання. Ефектами застосування нових прийомів 
впливу повинні бути зміни, перетворення, народження нових вла-
стивостей і відносин особистості, її внутрішнє просування у роз-
витку. 

Адже творчість (в першу чергу професійна) не може бути отри-
мана внаслідок застосування якихось певних рутинних процедур 
кавчання. Такий шлях є антитворчістю, відмовою від неї. Отже при 
навчанні творчості доцільно використовувати ті методи, які акти-
візують приховані інтуїтивні процеси творчості, допомагають їх 
здійснити. При цьому варто звернути особливу увагу на те, що твор-
чість включає інтенсивну роботу мислення, що сповнену емоцій 
і волі [14; 148—149]. А сприйняття життя як безперервної новиз-
ни — це та благодатне підґрунтя, на якому розквітає і зріє мистецт-
во, [10, С.165]. Мистецтво не тільки у вузькому значенні цього сло-
ва, але й висока творчість і краса будь-якої праці. 

При цьому, пошук професії — дуже важлива проблема в першу 
чергу юності [7; 423]. Адже саме в цей період молода людина впер-
ше повинна зробити вибір: які з існуючих можливостей вона 
відправити в небуття, а які реалізує, і тим самим збереже їх для 
вічності. Рішення остаточні. Адже коли можливість реалізується, 
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вона реалізується назавжди. Тому людина повинна відчувати 
відповідальність за ці невмирущі «сліди у пісках часу». На щастя чи 
на жаль, вона повинна вирішувати — що буде пам'яткою її існуван-
ня [14; 54]. 

Отже, юність — надзвичайно важливий період в житті людини. 
Завершується він дорослістю, коли людина дійсно сама визначає 
свою долю: шлях свого духовного розвитку та земного існування. 
Вона планує своє місце серед людей, свою діяльність, спосіб життя. 

У той же час віковий період юності може й нічого не дати людині 
в плані розвитку її духовності. Після цього періоду доросла людина 
може залишитися в психологічному статусі підлітка [7; 421—422]. 
Тоді, її життєво-професійний шлях буде шляхом випадкових 
рішень і не дозволить особистості повною мірою відчути красу сво-
го життя, своєї праці, значущість свого неповторного внеску для 
людства. 

Таким чином прослідковується чіткий зворотній зв'язок між 
професійним самовизначенням особистості та її естетичним світо-
глядом. З одного боку на вибір професійної діяльності впливає 
прагнення особистості створити щось прекрасне, особливе, зроби-
ти значущій внесок у суспільне буття і перетворення світу. 

З другого боку професійна діяльність обрана за законами «сер-
ця», з позицій самовираження, дає можливість відчути радість від 
своєї діяльності, вносить особливий сенс в життя людини. Отже, 
вивчення питання естетичного ставлення до буття як чинника про-
фесійного самовизначення є досить перспективним напрямом 
філософсько-психологічних досліджень з точки зору теорії і прак-
тики вибору професії. 
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