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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ЮНАКІВ НА ЕТАПІ ОПТАЦІЇ

У статті викладені результати досліджень, спрямованих на ви&
значення професійних схильностей юнаків, рівня їх інформованості про
різні професії, визначення особливостей їх професійних намірів, їх про&
фесійної спрямованості, чинників вибору ними професії, можливих по&
милок при цьому.
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Актуальність проблеми. Бурхливий розвиток світової цивілізації

і пов’язані з цим стрімкі суспільні та політичні зміни, різноманітні

кризові явища тощо, які відбуваються як у світі загалом, так і, при/

родно, в Україні, призводять до суттєвих змін суспільної значи/

мості, престижності, поширеності та доступності багатьох про/

фесій. Нині професійний вибір юнака зумовлюється зовсім

іншими чинниками, ніж 20 років тому. За цей час змінилися й самі

учні, рівень їхнього фізичного та розумового розвитку, стан здо/

ров’я, інтереси, світогляд, мотивація тощо [3; 4]. 

Саме тому постійно залишаються актуальними дослідження

щодо особливостей, чинників і шляхів сприяння професійному са/

мовизначенню молодших юнаків (15–16 років) на такому надзви/

чайно важливому етапі професійного становлення особистості, як

етап оптації (етап свідомого та відповідального вибору професійно/

го шляху).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Профорієнтацію загалом

можна розглядати як компонент загальнолюдської культури, що ви/

являється у формі турботи суспільства про професійне становлення

молодого покоління, підтримку та розвиток його природних обда/

ровань, проведення комплексу заходів сприяння людині в профе/

сійному самовизначенні і виборі оптимального виду зайнятості з ура/

хуванням її потреб і можливостей, соціально/економічної ситуації

на ринку праці [7]. Саме від правильного вибору майбутньої профе/

сії, яка найбільшою мірою відповідає можливостям, особливостям
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та схильностям людини, залежить успішність її подальшого про/

фесійного становлення. Така робота має базуватись на застосуванні

науково обґрунтованих методик та процедури дослідження, враху/

ванні науково обґрунтованих даних щодо необхідних для різних

професій професійно важливих якостей, сучасного стану на «ринку

професій», сучасних психологічних та інших чинників й особливос/

тей професійного вибору учнів старших класів [5].

Загалом під професійним становленням фахівця розуміють про/

цес прогресивної зміни його особистості внаслідок соціальних впли/

вів, професійної діяльності й особистої активності, спрямованої на

самовдосконалення та самоздійснення. Професійне становлення —

це формування професійної спрямованості, компетентності,

соціально значущих та професійно важливих якостей та їх інтегра/

ція, готовність до постійного професійного зростання, пошук опти/

мальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності відпо/

відно до індивідуально/психологічних особливостей людини [2].

Професійне самовизначення, в найзагальнішому розумінні,

являє собою вибір людиною напряму та змісту свого подальшого

розвитку, сфери і засобів реалізації індивідуальних якостей і здібно/

стей, соціального середовища для втілення своєї життєвої мети і мо/

ральних цінностей; це цілісний, інтегративний процес, у якому реалі/

зуються основні життєві цінності людини і конкретизуються аспекти

її життєвого, особистісного, соціального самовизначення [1]. Сутніс/

тю професійного самовизначення є самостійне й усвідомлене знахо/

дження смислів виконуваної роботи і всієї життєдіяльності в кон/

кретній культурно/історичній (соціально/економічної) ситуації [6].

Провідне значення у професійному самовизначенні належить

самій особистості, її активності, відповідальності за своє станов/

лення. Професійне самовизначення є важливим чинником саморе/

алізації особистості в конкретній професії та в культурі взагалі. На

етапі оптації основними способами професійного самовизначення

вважаються ситуативний вибір навчально/професійного напряму

та вибір професійної освіти і професійної підготовки [2]. 

Метою статті є виклад результатів власних досліджень, які ха/

рактеризують сучасні особливості професійного самовизначення

юнаків.

Організація, методи та результати дослідження. 

У дослідженнях взяли участь 156 учнів (80 юнаків і 76 дівчат)

9–11/х класів трьох середніх загальноосвітніх шкіл м. Києва (одна
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зі шкіл була школою із поглибленим вивченням математики) та

41 студент І курсу (29 дівчат і 12 юнаків) Економіко/правового

технікуму при МАУП, які також за віком (15–16 років) відповіда/

ють молодшому юнацькому віку. В одній зі шкіл для виявлення

особливостей динаміки діагностованих показників дослідження

проводились двічі — в 10/х та 11/х класах.

Під час дослідження застосовувалися такі методи: анкетування;

психодіагностичні методики: Диференційно/діагностичний опиту/

вальник Є. О. Клімова (ДДО); методика виявлення «Комунікатив/

них та організаційних здібностей» (КОЗ/2); методика «Опитуваль/

ник професійних переваг» (І частина модифікації тесту Голанда). 

За результатами проведеного анкетування щодо визначеності

вибору учнів своєї майбутньої професії, встановлено, що у старших

класах її вже обрали понад половину (60%) обстежуваних учнів. На

І курсі коледжу відсоток таких учнів виявився вищим — 83%. Це є,

на нашу думку, цілком закономірним, адже в коледжі групи сфор/

мовано за певними професійними напрямами. 

Також закономірними є те, що відсоток учнів (у школі, де дослі/

дження проводились повторно), які зробили свій професійний

вибір, збільшився із 59% (10/й клас) до 82% в 11/му класі. Як пра/

вило, професії, що були обрані учнем минулого року, через рік не

змінюються. Спостерігається лише деяке її уточнення, чи, навпаки,

розширення, або зміна спеціальності в межах однієї професії. На/

приклад, юрист/слідчий, бухгалтер/економіст, стоматолог/педіатр. 

Виявилось, що професійні уподобання учнів школи із поглиб/

леним вивченням математики та двох «звичайних» шкіл певною

мірою відрізняються. Це, на нашу думку, можна вважати цілком

природним. Так, найбільшою популярністю серед учнів школи із

поглибленим вивченням математики користуються творчі (дизай/

нер, вокаліст, стиліст) та економічні (економіст, фінансист, бізнес/

мен) професії. Із тих обстежуваних, що визначились із професійни/

ми вибором, їх обрали до 25% учнів. Професію програміста, що за

типом належить до професій типу «людина/знак», «людина/техніка»

та творчих, обрали 21% обстежених. Свій професійний вибір щодо

професій типу «людина/людина» (педагог, лікар, адміністратор) зро/

били 17% учнів; 12% учнів обрали правові професії (юрист).

Найбільшою популярністю серед учнів «звичайних» шкіл ко/

ристуються професії типу «людина/людина» (менеджер, лікар, пси/

холог, тренер). Їх обрали 35% учнів. Також професії, що належать як

розвитку і формування Розділ ІІІ
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до професій типу «людина/людина», так і типу «людина/знак» (по/

датківець, бухгалтер, економіст, журналіст), обрали ще 22% учнів.

Порівняно незначний відсоток учнів «звичайних» шкіл виявив ба/

жання працювати за юридичним фахом, у галузі харчування,

у творчій та військовій сферах.

Професійний вибір першокурсників коледжу здебільшого

відповідає тим спеціальностям, на яких вони навчаються (в 1/й

групі — організація виробництва, фінанси і кредит, бухгалтерський

облік, у 2/ї групи — соціальна робота, правознавство). Трапляють/

ся лише поодинокі вибори спеціальностей, яких немає у даних гру/

пах (психолог, політолог, журналіст).

Як у школі, так і в коледжі трохи більше 70% обстежуваних вка/

зують, що свою професію вони обрали (чи оберуть) виключно самі,

близько 25% — за порадою батьків і 5% — за порадою друзів та ін.

Переважна більшість (близько 80%) зазначили, що дуже бажають

мати саме цю професію, і тільки 20% з них відповіли, що особливо/

го значення це не має.

Інформація щодо найбільш привабливих для учнів шкіл та пер/

шокурсників коледжу ознак майбутньої професії та безпосередньої

роботи за цією професією наведена у табл. 1 та 2.

Отже, найдієвішими чинниками вибору професії для учнів і сту/

дентів коледжу закономірно стали престижність, заробіток та задо/

волення від неї (хоча за останнім чинником виявлено досить істот/

Таблиця 1 — Найбільш привабливі для обстежуваних ознаки майбутньої
професії

№

з/п

У майбутній професії найбільше приваблює

можливістість

Обстежувані, % 

школи коледж 

1 Багато заробляти 36 42

2 Отримувати від професії задоволення 54 29

3 Мати престижну роботу 45 54

4 Бути корисним суспільству 21 22

5 Розкрити свої здібності 23 17

6 Не перенапружуватись під час роботи 12 7

7 Інше 7 6

8 Легко отримати цю спеціальність 3 5
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ну різницю). Значно меншу дієвість виявили такі чинники, як

суспільна корисність професії та можливість розкрити в ній свої

здібності. 

Виходячи з даних табл. 2, найбільш привабливою для обстежу/

ваних ознакою майбутньої роботи стала незалежність від начальст/

ва і колег і допомога іншим людям. Решта ознак виявилась набага/

то менше привабливою.

За Диференційно/діагностичним опитувальником Є. О. Клімо/

ва, найбільшу схильність (5–8 балів) обстежувані учні школи із по/

глибленим вивченням математики продемонстрували до професій

типу «людина/техніка» та «людина/художній образ» (понад 50%),

порівняно меншу (понад 40%) — до професій типу «людина/люди/

на» і «людина/знак». І значно нижчу схильність досліджувані ви/

явили до професій типу «людина/природа». Учні «звичайних» шкіл

та студенти коледжу найбільшу схильність продемонстрували до

професій типу «людина/знак» (44 і 54%) та «людина/природа» (44

і 53%). Далі йдуть професії типу «людина/людина» (39 і 30%), «лю/

дина/техніка» (14 і 12%) та «людина/художній образ» (11 і 14%). 

За Опитувальником професійних переваг в учнів шкіл найбільш

вираженими професійними типами (3/4 бали) стали «реалістичний»

(74%), «заповзятливий» (64%) та «соціальний» (64%), а в першокурс/

ників коледжу — «соціальний» (66%), «конвенційний» (52%) та «ре/

алістичний» (64%).

За Методикою КОЗ/2 високий та найвищі рівні розвитку ко/

мунікативних здібностей було зафіксовано у 63% учнів та 68% сту/

дентів і організаційних — у 68% учнів і 78% студентів.

Таблиця 2 — Найбільш привабливі для обстежуваних ознаки майбутньої
роботи

№

з/п

У майбутній професії найбільше приваблює

можливість

Обстежувані, % 

школи коледж 

1 Бути незалежним від начальства і колег 37 54

2 Допомагати людям 39 39

3 Керувати людьми 14 74

4 Інше 13 5

5 Захищати людей 14 15

6 Навчати інших 8 2
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Отже, результати емпіричного дослідження стосовно особли/

востей професійного самовизначення юнаків дали можливість

дійти таких висновків:
 свою майбутню професію вже обрали більшість учнів 9–11/х

класів та понад 80% першокурсників коледжу; при цьому відсоток

учнів, які зробили свій професійний вибір, має тенденцію до збіль/

шення з 10/го по 11/й класи;

 професійні уподобання учнів школи з поглибленим вивчен/

ням математики та «звичайних» шкіл певною мірою відрізняються;

серед учнів першої школи найбільшою популярністю користують/

ся творчі й економічні професії; серед учнів другої та третьої — про/

фесії як типу «людина/людина», так і типу «людина/знак»; здебіль/

шого професійний вибір першокурсників коледжу відповідає тим

спеціальностям, на яких вони навчаються; 

 близько 3/4 досліджуваних віддають перевагу самостійному

професійному вибору; 

 найбільш дієвим чинником вибору професії для учнів і студентів

коледжу стали престижність, заробіток та задоволення від професії;

значно меншу дієвість виявили такі чинники, як суспільна корисність

професії та можливість для учня розкрити в ній свої здібності;

 найбільш привабливою для обстежуваних ознакою майбутньої ро/

боти стала незалежність від начальства і колег та допомога іншим людям;

 встановлено певні відмінності у професійних схильностях та між

трьома основними групами обстежуваних юнаків (старшокласники

школи із поглибленим вивченням математики та «звичайної» школи,

першокурсники коледжу), що можна вважати цілком природним.

В статье представлены результаты исследований, направленных
на определение профессиональных склонностей юношей, уровня их ин&
формированности про разные профессии, определение особенностей их
профессиональных намерений, их профессиональной направленности,
факторов выбора ими профессии, возможных ошибок при этом.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профес/

сиональная направленность, факторы выбора профессии.

The author’s results of researches, which directed on definition profes&
sional propensities of the young men, their knowledge about different profes&
sions, their professional intentions’ features, propensities of their professional
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orientation, factors of the professional choice, possible mistakes of such
choice, are considered in the article.

Key words: professional self/determination, professional orientation,

factors of the professional choice.
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

Статтю присвячено вивченню проблеми формування психологічної
готовності студентів до професійної діяльності. Уточнені поняття
«психологічна готовність», «психологічна готовність до професійної

розвитку і формування Розділ ІІІ
з інвалідністю


