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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження.   Вдале професійне самовизначення 

молоді – важлива проблема як в контексті розвитку економіки держави, так і 

в контексті побудови життєвого шляху кожної молодої людини. Якщо 

здібності, можливості, інтереси особистості співпадають з потребами 

реального сектору економіки регіону, то це сприяє високій якості і 

продуктивності трудової діяльності працівника, і в свою чергу сприяє 

самореалізації особистості, високій задоволеності життям, зумовлює 

суб’єктивне відчуття щастя.  

Слід при цьому зауважити, що професійне самовизначення – не 

одномоментний акт, а складний і тривалий процес, що охоплює значний 

період життя. Його ефективність, як правило, визначається ступенем 

погодженості психологічних можливостей людини зі змістом і вимогами 

професійної діяльності, а також сформованістю в особистості здатності 

адаптуватися до соціально-економічних умов, що змінюються, у зв’язку з 

розвитком своєї професійної кар’єри. Основи професійного самовизначення 

закладаються ще у дошкільному дитинстві, але готовність до такого 

самовизначення є надбанням власне раннього юнацького віку. Також цей 

процес може тривати і надалі, в молодості та вже в дорослому віці.  

Тому впродовж багатьох десятиріч у полі уваги педагогів та психологів 

залишається питання сприяння ефективній професійній орієнтації 

випускників закладів загальної середньої освіти, допомога у їх професійному 

самовизначенні. На сьогодні залишається недостатньо вивченим аспектом 

даної проблеми – визначення тих особистісних якостей, які сприяють чи 

заважають вдалому професійному самовизначенню особистості. Тому тема 

нашого дослідження «Вплив особистісних характеристик до вибору 

професії у старшому шкільному віці» є актуальною як  точки зору науки, 

так і виходячи з потреб психолого-педагогічної практики.  
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Методологічні та теоретичні основи дослідження склали: 

положення Е.Ф.Зеєра, Є.О.Клімова про професійне становлення фахівців, ідеї 

О.М. Коропецької, Р.С. Кулакова, Н.С. Пряжникова про професійну 

орієнтацію та професійне самовизначення,  дослідження особливостей 

професійного самовизначення та вибору професії у старшому шкільному віці  

Ю.О. Бохонкової, К.Гордійчук, І.М. Мачуської, Л.П. Федоренко та ін.. 

Об’єктом дослідження є професійне самовизначення юнаків.   

Предмет дослідження – вплив особистісних характеристик на вибір 

професії у старшому шкільному віці. 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні особливостей впливу 

особистісних характеристик на вибір професії у старшому шкільному віці. 

Відповідно до предмету та мети дослідження було запропоновано таку 

гіпотезу: особистісні характеристики можуть як сприяти, так і перешкоджати 

формуванню готовності до вибору професії у старшому шкільному віці.  

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: 

1. Розглянути психологічні особливості дітей старшого шкільного 

віку. 

2. Проаналізувати сутність професійного самовизначення як 

психологічного новоутворення  раннього юнацького віку. 

3. Визначити психологічні чинники, що впливають на вибір професії у 

старшому шкільному віці. 

4. Емпірично дослідити вплив особистісних характеристик на вибір 

професії у старшому шкільному віці. 

Реалізація завдань дослідження здійснена за допомогою комплексу 

методів: теоретичних - теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів з 

наукових літературних джерел; емпіричних - авторська анкета на визначення 

готовності до вибору професії, тест «Рівень цілеспрямованості», методика 

визначення імпульсивності В.А. Лосенкова, шкала особистісної тривожності 

Ч.Д.Спілбергера-Ю.Л.Ханіна; методів математичної статистики – пошук 

відсоткового значення, середнього арифметичного. 
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 Дослідницька робота виконувалась на базі закладу загальної середньої 

освіти. 

Дослідження проводилося впродовж 2020-2021 рр., ним було охоплено 

38 учнів старших класів. 

Достовірність та  надійність одержаних результатів і обґрунтованість 

висновків забезпечувалися всебічним теоретичним аналізом проблеми, 

відповідністю методів меті, завданням дослідження, використанням 

стандартизованих методик, валідність і надійність яких доведена, 

репрезентативністю вибірки досліджуваних, поєднанням якісного та 

кількісного аналізу результатів дослідження, математико-статистичною 

обробкою експериментальних даних. 

Теоретичне значення та наукова новизна дослідження полягають у 

поглибленні уявлень про сутність поняття «професійне самовизначення 

особистості», визначено особливості професійного самовизначення у 

ранньому юнацькому віці, психологічні чинники, що впливають на вибір 

професії, експериментально доведено вплив особистісних характеристик на 

вибір професії у старшому шкільному віці.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані для розробки нових профорієнтаційних 

та розвиткових тренінгів з метою сприяння вдалому вибору професії учнями 

старшого шкільного віку. 

Структура та обсяг роботи: робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (31), додатків (5). Основний 

зміст роботи викладено на 50 сторінках,  ілюстровано таблицями (1) та 

рисунками (2).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

1.1.Психологічні особливості дітей старшого шкільного віку 

 

Старший шкільний вік відповідає віковому періоду розвитку людини - 

ранній юності. Рання юність охоплює період від 14-15 до 17 років.  

Більшість юнаків і дівчат цього віку вже досягають статевої зрілості. 

Майже завершується дозрівання і всього організму дитини. Фізичний 

розвиток старшокласників у темпах уповільнюється і більш помітний у 

дівчат, а юнаки поступово «наздоганяють» їх. 

Особливо швидко зростає м'язова маса і сила в хлопців, що робить цей 

період важливим для їх досягнень у деяких видах спорту. Більш 

збалансованими стають показники в зростанні внутрішніх органів, розмір 

серця у пропорціях щодо показників судинної та м'язової систем досягає 

показників дорослої людини. Значно вдосконалюється нервова система, яка 

стає стабільнішою та витривалішою. Гальмівні процеси врівноважені із 

процесами збудження. 

На рахунок пізнавальної сфери можна сказати, що у ранньому 

юнацькому віці відбуваються якісні зміни всіх сторін психічної діяльності, 

які є основою становлення особистості. 

Сприймання стає складним інтелектуальним процесом, диференціація 

та інтеграція якого серед інших пізнавальних процесів досягла високого 

рівня завдяки опорі на попередній досвід, наявні знання та розумові 

здібності. 

Пам'ять вдосконалюється під впливом розвитку волі та мислення. 

Довільна пам'ять виразно випереджує мимовільну. Якість запам'ятовування 

залежить як від вольових здібностей старшокласника, так і від володіння ним 
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прийомами розумової обробки матеріалу, а також від інтересів, пов'язаних із 

професійним вибором. 

Мислення старшокласника розвивається в умовах складної навчальної 

діяльності, що забезпечує оволодіння ним науковими знаннями, які 

утворюють основу світогляду особистості. 

Мовлення ускладнюється за змістом та формою. Здійснюється перехід 

від розгорнутого до скороченого внутрішнього мовлення, останнє стає 

формою існування мисленнєвих дій. 

Уява старшокласника відзначається довільністю, що виявляється у 

здатності планувати свою діяльність і подальший життєвий шлях. 

Важливою особливістю психічного розвитку особистості в ранньому 

юнацькому віці є становлення самосвідомості, яке відбувається як відкриття 

учнем свого неповторного внутрішнього світу, індивідуальності своєї 

особистості, усвідомлення незворотності часу, формування цілісного 

уявлення про себе. 

Відкриття юнаком свого неповторного внутрішнього світу, як вияв 

самосвідомості, полягає в тому, що старший школяр починає сприймати свої 

переживання, емоції не як відображення зовнішніх подій, а як стан свого 

внутрішнього Я, усвідомлює свою неповторність, неподібність до інших. 

Відкриття свого внутрішнього світу збуджує радість, хвилювання і водночас 

супроводжується тривогою. 

У ранньому юнацькому віці з'являється усвідомлення незворотності 

часу, скінченності свого існування, що змушує серйозно замислюватися над 

сенсом життя, своїми перспективами, майбутнім, особистими життєвими 

цілями, життєвим шляхом. 

Ще однією особливістю сучасності є прискорення біологічного 

дозрівання (акселерація) і уповільнення соціального. 

Соціальна ситуація розвитку зумовлюється підготовкою 

старшокласника до вступу в самостійне життя, який полягає у виборі 

професії, у визначенні подальшого життєвого шляху (продовжити навчання, 
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створити сім'ю, розпочати трудову діяльність тощо). Звідси - найбільш 

актуальною особистісною проблемою старшокласника є здійснення 

життєвого самовизначення, яке б дало йому в майбутньому змогу повною 

мірою реалізувати себе в праці, громадському житті, у сім'ї. 

Психічний розвиток у ранній юності - це та необхідна основа, яка 

дозволяє людині свідомо й обґрунтовано здійснити вибір подальшого 

життєвого шляху відповідно до своїх можливостей та індивідуальних 

особливостей. 

Соціальна ситуація розвитку старшокласника породжує суперечність 

між ідентифікацією та індивідуалізацією його особистості серед оточуючих 

людей (Д. І. Фельдштейн). З одного боку, юнаки прагнуть до незалежності, 

самостійності, захищають своє право на індивідуальність. З іншого боку, 

активізується ціннісно-орієнтаційна діяльність, посилюється прагнення 

свідомо будувати свою поведінку відповідно до існуючих суспільних норм і 

вимог. Результатом взаємодії процесів індивідуалізації та ідентифікації є 

диференціація розумових здібностей та інтересів, розвиток інтегральних 

механізмів самосвідомості, вироблення світогляду, життєвої позиції. 

Провідною діяльністю для старшокласників виступає навчально-

професійна діяльність. 

Центральним новоутворенням особистості у ранній юності є готовність 

старшокласника до життєвого самовизначення (І. В. Дубровіна), осередком 

якого є професійний вибір 

Життєве самовизначення відбувається з опорою на головне 

новоутворення психіки старшокласника - його світогляд, що становить 

систему узагальнених поглядів на дійсність, де наукові знання 

переплітаються із переконаннями й ставленнями [7]. 
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1.2. Професійне самовизначення як психологічне новоутворення  

раннього юнацького віку 

 

Поняття «професійне самовизначення особистості» є дуже поширеним 

у сучасній психології. Його розглядають у тісному взаємозв’язку з поняттями  

«особистісне самовизначення» та «професійний розвиток особистості».  

Самовизначення – це складний, багатоступінчатий процес розвитку 

людини. Його структурними елементами є різного роду самовизначення: 

особистісне, соціальне, професійне тощо. Ці види постійно взаємодіють, 

проте найчастіше вони відбуваються одночасно, зумовлюючи один одного.  

Різні аспекти проблеми особистісного самовизначення — розкриття 

сутності цього феномену, окреслення внутрішніх і зовнішніх ознак його 

прояву — набули досить ґрунтовного висвітлення в науковій літературі. До її 

вивчення зверталися М. Бахтін, І. Бех, Л. Божович, О. Леонтьєв, В. 

Одолинський, С. Рубінштейн та ін., зазначаючи, що особливої актуальності 

ці питання набувають у старшому шкільному віці, коли відбувається 

впорядкування й інтеграція всієї системи потреб, формується світогляд, в 

основу якого покладаються власні, а не запозичені погляди, цінності, 

слугуючи поштовхом до самопізнання, самовдосконалення, самовизначення. 

У соціології самовизначення особистості трактується як результат 

входження її до певної соціальної структури і фіксація цього результату, 

належність до певного покоління, царини життя. 

Проблема самовизначення — вузлова проблема взаємодії індивіда і 

суспільства, у ній чітко окреслюються основні моменти цієї взаємодії: 

соціальна детермінація індивідуальної свідомості і роль власної активності 

суб’єкта у цьому процесі. 

Підкреслюючи, що самодетермінація, власна активність, усвідомлене 

прагнення зайняти певну позицію є центральним моментом самовизначення, 

К. Абульханова-Славська інтерпретує його як усвідомлення особистістю 

своєї позиції, яка формується всередині координат системи відносин. Від 
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того, як складається система відносин (до колективного суб’єкта, до свого 

місця у колективі та інших його членів), залежить самовизначення і 

громадська активність особистості [1, с. 155]. 

У віковому аспекті проблема самовизначення найбільш глибоко і повно 

розглянута Л. Божович. Характеризуючи соціальну ситуацію розвитку 

старших школярів, вона наголошує, що вибір подальшого життєвого шляху, 

самовизначення є афективним центром їхньої життєвої ситуації. 

Наголошуючи на важливості самовизначення, Л. Божович, однак, не дає його 

однозначного визначення. На її погляд, це «вибір майбутнього шляху, 

потреба визначення свого місця у праці, суспільстві, житті», «пошук мети та 

сенсу свого існування», «потреба знайти місце у загальному потоці життя».  

Серед різних інтерпретацій сутності поняття «самовизначення», 

запропонованих Л. Божович, найбільш ємним є його розгляд як потреби 

об’єднати в єдину значеннєву систему узагальнені уявлення про світ і 

узагальнене ставлення до себе, що дає змогу визначити сенс власного 

існування. Це особистісне новоутворення старшого шкільного віку, яке 

передбачає формування внутрішньої позиції дорослої людини, усвідомлення 

себе членом суспільства, вміння розв’язувати проблеми свого майбутнього.  

Істотна характеристика самовизначення полягає у його двоплановості: 

з одного боку, самовизначення здійснюється шляхом цілеспрямованого 

вибору професії, а з другого — на його зміст впливають загальні, позбавлені 

конкретності пошуки сенсу свого існування. Наприкінці юнацького віку, на 

думку Л. Божович, ця двоплановість зникає. 

Згідно з позицією І. Дубровіної, основним психологічним 

новоутворення раннього юнацького віку слід вважати не самовизначення як 

таке (особистісне, професійне, ширше — життєве), а готовність до 

самовизначення, яка передбачає:  

а) сформованість на високому рівні психологічних структур, передусім 

самосвідомості;  
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б) розвиненість потреб, які забезпечують змістову наповненість 

особистості, серед яких центральне місце посідають моральні настановлення, 

ціннісні орієнтації і тимчасові перспективи;  

в) становлення передумов індивідуальності як результату розвитку й 

усвідомлення своїх здібностей та інтересів кожним старшокласником.  

При цьому акцентується на тому, що психологічна готовність увійти в 

доросле життя і зайняти у ній гідне людини місце, передбачає не завершені у 

своєму формуванні психологічні структури та якості, а певну зрілість 

особистості, яка полягає у тому, що у старшокласника сформовані 

психологічні механізми, які забезпечують можливість його безперервного 

зростання. 

Отже, у психологічному плані особистість, що самовизначилася, — це 

суб’єкт, який усвідомив, чого він хоче (життєві плани, ідеали), що він може 

(наявні можливості, нахили, обдарування), ким він є (особистісні та фізичні 

властивості), чого від нього хоче чи на що очікує колектив і суспільство. 

Тобто це суб’єкт, готовий функціонувати у системі суспільних відносин. За 

цього підходу під самовизначенням розуміється самостійний етап 

соціалізації, сутність якого полягає у формуванні в індивіда усвідомлення 

мети та сенсу життя, готовності до самостійної життєдіяльності з 

урахуванням і співвіднесенням своїх бажань, якостей, можливостей і вимог, 

що висуваються до нього з боку суспільства [26, с.9]. 

Поняття професійного становлення особистості розуміється як процес 

прогресивної зміни особистості в професійній діяльності під впливом власної 

активності, спрямованої на самовдосконалення.  

Професійне становлення являє собою достатньо складний, тривалий, 

рухливий, багатоплановий процес.  

Традиційно процес професійного становлення людини розглядається як 

низка стадій, пов’язаних з віковими етапи розвитку людини. Причому 

тривалість етапів залежить як від зовнішніх умов, так і від індивідуальних 

особливостей суб’єкта вибору професії. 
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Так, Є.О.Клімов виокремлює такі:  

1) фаза оптанта: людина піклується щодо вибору професії або 

змушеної зміни і здійснює вибір;  

2) фаза адепта: людина вже обрала професію і засвоює її;  

3) фаза адаптації: звикання молодого фахівця до роботи;  

4) фаза інтернала: досвідчений у своїй справі робітник, люблячий її, 

може цілком самостійно, надійно, успішно впоратися з основними 

професійними функціями;  

5) фаза майстерності: майстер своєї справи, добре відомий у своєму 

колі і за його межами, має високі формальні показники кваліфікації 

(розряд, категорію, звання, вчену ступінь та ін.);  

6) фаза наставництва: авторитетний майстер своєї справи: передає свій 

досвід учням, послідовникам [9, с.419-424]. 

Істотним при цьому є те, що зміна одних стадій процесу професійного 

становлення іншими не завжди буває жорстко прив’язана до певного 

вікового етапу, біографічному періоду. Вона відображає психологічний вік 

професійно-особистісного становлення, розвитку і зрілості людини. Подібні 

проблеми і кризи можуть виникати і часто реально виникають не тільки при 

переході від однієї стадії процесу професійного становлення до іншої, але і 

на окремих стадіях цього процесу. 

Згідно з віковою періодизацією більшості вітчизняних дослідників, у 

професійному самовизначенні виділяють такі етапи: 

1. Емоційно-образний етап – період дитячої гри (дошкільне дитинство), 

коли граючись, діти наслідують дорослим, відтворюють їх дії та діяльність, 

адже недарма Д.Б.Ельконін наголошував, що «гра — це дитина праці». У 

процесі сюжетно-рольових ігор вони ніби «приміряють» кожну з них до 

власної особи, випробовують різні професії: лікарів, продавців, вихователів, 

водіїв транспортних засобів тощо, коли відбувається знайомство з основними 

професіями. За звичай, це професії батьків, від яких діти отримують 

інформацію про особливості кожної професії. На цій стадії вони 
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знайомляться з професіями лише за назвами та зовнішніми ознаками, 

наприклад, за формою одягу, манерами поведінки, на основі оцінок ближніх. 

2. Пропедевтичний етап – період первинного вибору професії 

(молодший шкільний вік), коли у дітей ще не виникає запитань щодо змісту 

професії, умов праці тощо. Дитина не має чіткого уявлення про світ 

професій, про свої внутрішні ресурси, вона більше орієнтована на значущого 

дорослого, прагне наслідувати його, а тому й орієнтація на професії у значній 

мірі залежить від цього дорослого: батька, вчителя, когось із родичів, 

близьких знайомих. У дітей формується уявлення про бажану професію на 

основі трудової, ігрової та навчальної діяльності, коли вони тільки 

починають усвідомлювати свої здібності та можливості. Це період, коли 

інтенсивно розвиваються функції самоконтролю, самоаналізу, здатності 

планувати свою діяльність тощо (дитина планує свій час під час виконання 

домашніх завдань, долаючи бажання прогулятись або розважитись після 

школи). Це, також, період формування любові та сумлінного ставлення до 

праці, однак професійні інтереси проявляються слабо і відзначаються 

нестійкістю. На цьому етапі іноді затримуються підлітки. 

3. Пошуково-зондуючий етап (підлітковий вік – 12-15) — період 

підліткової фантазії. В цей період хлопчики досить часто ідентифікують себе 

з романтичним образом „справжнього чоловіка”, для якого характерні такі 

риси як сильна воля, мужність, витримка, сміливість ( космонавт, спортсмен, 

пілотвипробовувач тощо). Дівчатка орієнтуються на красивих і популярних 

жінок (топ-модель, телеведуча, естрадна співачка тощо). Динаміка 

формування професійних інтересів у підлітковому віці поділяється на ряд 

стадій за принципом уподобань, здібностей і цінностей. Так, спочатку молода 

людина оцінює різні види діяльності на основі інтересів («я люблю історичні 

романи, тому буду істориком»), трохи згодом – на основі здібностей («мені 

вдається математика, чи не стати мені математиком») і, насамкінець — 

цінностей (наприклад, «я хочу допомагати людям, чи не стати мені лікарем», 

або «хочу заробляти багато грошей, ким мені бути?»). Вияв інтересу сприяє 
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прояву здібностей, тому їх диференціація відбувається майже паралельно і 

взаємопов’язано, тоді як цінності формуються значно пізніше. 

4. Етап формування професійної спрямованості (рання юність 15-17 

років). Це період підготовки до життя, праці, свідомого і відповідального 

планування і вибору професійного шляху. Це кульмінаційний момент у 

професійному самовизначенні, бо в цей період відбувається вибір професії, 

який пов’язаний із закінченням навчання у школі. Найважливішими 

факторами, які впливають на вибір школярів, є усвідомлення дитиною своїх 

інтересів, здібностей та цінностей, рівень домагань, який включає оцінку 

своїх об’єктивних можливостей. Людина може знаходитися в ситуації 

професійного самовизначення, оптації у будь-якому віці, наприклад 

безробітний. 

5. Етап формування професійної свідомості (юність – 17-23) – період 

первинної професіоналізації, який співпадає з періодом професійного 

навчання у вузі. В цьому віці формуються професійні наміри та початкова 

орієнтація у різних сферах праці. На цьому етапі молоді люди здобувають 

професійні знання або в навчальних закладах, або на підприємстві. Це — час, 

коли бажане майбутнє стає днем сьогоднішнім. Відбувається процес 

кристалізації професійної спрямованості або корекції професійного старту, 

якщо він був зроблений невдало, коли в процесі самовизначення молода 

людина  знаходить  свій  особистісний  сенс,  коли  вибір  професії 

співвідноситься з її ідеалами і здійснюється з урахуванням психологічних та 

психофізіологічних ресурсів. 

6. Етап професійної адаптації (молодість — до 27 років) – період 

соціально професійної активності, професійного росту. 

7. Етап самореалізації в праці (зрілість до 45 років) або період 

вторинної  професіоналізації,  який  пов’язаний  із  здійсненням  або 

нездійсненням професійних сподівань, період реалізації свого професійно-

психологічного потенціалу, реалізації себе як фахівця. 
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8. Етап становлення професійної майстерності (літній вік — до 60 

років) повне занурення в професійну діяльність, визначення себе в 

професійній культурі. Це є період самовизначення в суспільно корисному та 

сімейно-побутовому житті, період наставництва, передачі професійного 

досвіду [13, с.87]. 

Тобто, первинна професіоналізація (включає в себе набуття 

професійних умінь і навичок, необхідних для успішного початку професійної 

діяльності, тобто набуття спеціальності) особистості починається в дитячому 

віці, в межах дошкільної і шкільної підготовки. Її сутність полягає в засвоєні 

загальнозначущих соціальних і професійних цінностей, таких як престиж тієї 

чи іншої професії, її суспільна значущість. 

Професіоналізація особистості за своєю суттю є соціальний процес, що 

є невід’ємним компонентом загальної соціалізації особистості. Соціальний 

характер професіоналізації зумовлений соціальним сенсом професійної 

діяльності, що виникає в ході суспільного розподілу праці. 

Професійна соціалізація – це процес, завдяки якому людина 

залучається до певних професійних цінностей, включає їх у свій внутрішній 

світ, формує професійну культуру і свідомість, об’єктивно і суб’єктивно 

готується до професійної діяльності.  

Таким чином, одним із етапів професійного становлення особистості 

можна розглядати професійне самовизначення. В психолого-педагогічній 

літературі виокремлюють два основних підходи до проблеми професійного 

самовизначення. З позиції першого під професійним самовизначенням 

розуміють вибір професії. З позиції іншого, під професійним 

самовизначенням розуміють одну з форм самовизначення особистості в 

цілому. 

Вибір професії – справа особистісна. Обираючи професію, людина 

обирає життєвий шлях і стиль життя. Вибір професії визначає і матеріальний 

добробут, і ступінь свободи творчості. Від успішності кар’єри залежить 

рівень задоволеністю життям у цілому. Таким чином, по-перше, професійне 



16 
 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

самовизначення є частиною особистісного самовизначення, по-друге, 

професійне і особистісне самовизначення пов’язані і взаємодіють один з 

одним. Успішний особистісний і професійний розвиток дає можливість 

прогнозувати психологічне благополуччя, задоволеність життям і 

особистісне зростання кожної людини в сучасному світі. 

Професійне самовизначення є, в свою чергу, цілісним інтегративним 

процесом, в якому затверджуються і реалізуються основні життєві цінності 

людини і конкретизуються аспекти її життєвого, особистісного, соціального 

самовизначення. Вибір майбутньої професії – є фактором подальшого 

розвитку особистості, визначення умов і засобів реалізації особистісних 

якостей і здібностей, соціального середовища для втілення життєвих задумів, 

сенсу, цінностей.  

На відміну від професійного самовизначення, професійний вибір 

стосується лише найближчої життєвої перспективи, тому може бути 

здійсненний як з урахуванням, так і без урахування віддалених результатів 

ухваленого рішення. В останньому випадку вибір професії як доволі 

конкретний життєвий план не опосередковується віддаленими життєвими 

цілями. Тому, як тільки він реалізується, перед людиною знову виникає 

ситуація життєвої невизначеності. Однак це не означає приниження 

важливості самого акту вибору професії, який за часом збігається із 

завершенням навчанням у загальноосвітній школі і має вагомий вплив на 

ефективність професійного самовизначення старшокласників, характерною 

рисою яких є спрямованість у майбутнє. 

Є.О.Клімов зазначає, що професійне самовизначення – це образ 

бажаного майбутнього, особливості усвідомлення себе й свого місця в 

системі ділових міжособистісних стосунків. Він виокремлює два рівні 

професійного самовизначення: гностичний (перебудова свідомості і 

самопізнання); практичний (реальні зміни соціального статусу людини) [9, 

с.120]. 
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У широкому розумінні професійне самовизначення — це процес 

самопізнання й об’єктивного оцінювання людиною своїх індивідуальних 

особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей 

з вимогами, що їх висуває та чи інша професія. Він охоплює весь період 

професійної діяльності особистості: від виникнення професійних намірів до 

виходу з трудової діяльності, пронизуючи весь життєвий шлях людини. 

Звідси зміст професійного самовизначення полягає в усвідомленні 

індивідом себе як суб’єкта конкретної професійної діяльності та передбачає 

самооцінювання ним своїх індивідуально-психологічних якостей і 

зіставлення своїх можливостей з психологічними вимогами професій до 

спеціаліста; усвідомлення своєї ролі в конкретній системі соціальних 

відносин і своєї відповідальності за успішне виконання діяльності та 

реалізацію своїх здібностей; саморегуляцію поведінки, спрямованої на 

досягнення поставленої мети.  

Якщо підходити до вибору професії як до вибору системи життєвих 

цінностей, професійне самовизначення можна уявити як процес, що 

розвивається, і в якому особистість визначає свою позицію щодо цих 

цінностей. Образ професії, який починає формуватися на етапі первинного 

вибору, стає частиною цілісного уявлення особистості про світ, її майбутнє 

життя. Сама особистість, входячи у світ професій, визначає себе не тільки як 

суб’єкта професійної діяльності, а й як суб’єкта своєї життєдіяльності [26, 

с.30]. 

Так і на думку Коропецької О. М. [13] професійне самовизначення – це 

активний і свідомий пошук людиною свого місця у світі професій, пошук 

можливостей реалізації себе у професії, який триває протягом усього життя. 

Дослідження свідчать, що точні вікові межі періодів професійного 

самовизначення важко встановити, оскільки існують великі індивідуальні 

відмінності в строках соціального дорослішання – одні визначаються з 

вибором професії ще до закінчення школи, до інших зрілість професійного 
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вибору приходить лише в 30 років. Є.О.Клімов підкреслює, що це не 

одномоментний акт прийняття рішення, а постійні вибори, що чергуються. 

Найбільш актуальним професійне самовизначення постає на етапі 

ранньої юності, але проблема ревізії і корекції професійного життя людини є 

актуальною і в подальшому [9, с.138]. 

Протягом навчання у старших класах учень має не тільки зробити 

вибір, а й створити свій життєвий план — вирішити питання, ким бути. 

Професійне самовизначення передбачає самообмеження, відмову від 

підліткових фантазій, в яких дитина могла стати представником будь-якої, 

найбільш привабливої з її погляду професії. 

Професійне самовизначення старшокласників розглядається як 

невід’ємна складова цілісного процесу у зв’язку з процесами самовизначення 

у світогляді, особистісного і соціального самовизначення. 

Крім того, професійне самовизначення старшокласників пов’язане з 

вибором ними соціального середовища, «приєднання» до професії як до 

певної сфери соціальної активності. Успішність професійного 

самовизначення старшокласників певною мірою залежить від усвідомлення 

або відчуття ними своєї «реалізаційної спрямованості», головного напряму 

особистісної і професійної самореалізації. Реалізаційна спрямованість 

старшокласників як аспект життєвого та особистісного самовизначення має 

відображення не лише в ієрархічній структурі мотиваційної сфери, а й 

виявляється в їхніх цілеспрямованих вчинках і поведінці, переживається на 

емоційному рівні у формі інтересу, бажання, захоплення, покликання, 

відчуття перспективи тощо. 

Отже, зміст діяльності з вибору майбутньої професії — це вибудова 

образів бажаного майбутнього, усвідомлення себе, своїх особистісних 

якостей і властивостей, свого місця в системі трудових відносин. 

Однак сама по собі вибудова цього образу ще недостатня для 

організації індивідом власного життя на засадах успішного професійного 

самовизначення. Необхідними умовами цієї успішності є визначення цілей, 
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створення реалістичних життєвих планів, які ґрунтуються на адекватних 

домаганнях, наявність умінь добирати необхідні дії та послідовно їх 

реалізовувати. 

Професійне самовизначення — багатовимірний і багатоступеневий 

процес, який можна розглядати з різних позицій: 

1) як серію завдань, які суспільство висуває до особистості 

(соціологічний підхід); 

2) як процес поетапного ухвалення рішень, за допомогою яких індивід 

встановлює баланс між своїми властивостями і потребами системи розподілу 

праці в суспільстві (соціально-психологічний підхід); 

3) як процес формування індивідуального способу життя, образу свого 

майбутнього, важливою складовою якого є професійна діяльність 

(диференціально-психологічний підхід). 

Результатом професійного самовизначення в старшому шкільному віці 

є вибір майбутньої професії [26, с.33]. 

Психологічними умовами, що складають основу професійного 

самовизначення є: усвідомлення цінності суспільно корисної праці, загальна 

орієнтація в соціально-економічній ситуації в країні, усвідомлення 

необхідності загальної і професійної підготовки для повноцінного 

самовизначення і самореалізації, загальна орієнтація в світі професійної 

праці, виокремлення подальшої професійної мети(мрії), погодження мрії з 

іншими важливими життєвими цінностями (сімейними, особистісними, 

вільним часом); знання цілей, знання щодо внутрішніх перепон, що 

ускладнюють досягнення мети, що обирають та ін. [4]. 

Мачуська І.М. [21] професійне самовизначення пропонує розглядати як 

процес розвитку особистості в обраній професійній діяльності, що охоплює 

значний період її життєвого та трудового шляху. Як складне структурне 

утворення особистості професійне самовизначення відображає погляд 

людини на світ, професій, на конкретну професію, її можливості в 

оточуючому середовищі, а також власні наміри щодо самореалізації в рамках 
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певної трудової діяльності. Вирішальним у професійному самовизначенні є 

вибір професії в період отримання молодою людиною загальної освіти. 

Віковий аспект професійного самовизначення учнів 10-11 класів 

характеризується як період уточнення соціально-професійного статусу. 

Результатом процесу професійного самовизначення на цьому етапі є сама 

готовність до вибору майбутньої професії, сфери професійної діяльності. 

Вона виділяє такі структурні компоненти готовності учнів старших 

класів до професійного самовизначення: когнітивний, мотиваційний та 

практичний. 

Когнітивний компонент готовності до професійного самовизначення 

характеризується такими показниками: наявністю знань щодо індивідуальних 

особливостей; інформованістю про світ професій; поінформованістю щодо 

вимог, які ставить професія, що обирається, до індивідуальних характеристик 

людини. 

Мотиваційний компонент визначає ставлення старшокласника до 

вибору майбутньої професії, а основними показниками його прояву є 

наявність відповідних професійних інтересів та намірів, мотивів вибору 

професії. Мотиваційний компонент має складну динамічну структуру, 

складові частини котрої певним чином супідрядні, взаємозалежні і 

взаємообумовлені. У складі мотиваційного компонента, що відбиває зміни в 

потребнісно-мотиваційній сфері особистості, входять відповідні потреби, 

мотиви, ціннісні орієнтації, інтереси, схильності, установки. Формування 

мотиваційного компонента відбувається у процесі діяльності і виражається у 

зміні ієрархії структури мотивів, їх абсолютної і відносної значущості, у 

появі нових і зникненні старих мотивів. Бажаним є домінування мотивів, 

безпосередньо пов’язаних з процесом і змістом майбутньої професійної 

діяльності. 

Практичний компонент передбачає наявність в учня вміння розробляти 

особистий професійний план та здійснювати заходи щодо його реалізації. До 
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практичного компоненту готовності до вибору професії часто включають 

професійно важливі знання, вміння, професійно важливі якості особистості. 

З метою інтегрального оцінювання ступеня сформованості готовності 

учнів до вибору майбутньої професії на основі запропонованих критеріїв 

Мачуською І.М. [22] визначаються рівні відповідної готовності, які 

відображають якісну та кількісну характеристики зазначеного особистісного 

утворення (високий, середній, низький). 

Високий рівень:  

1) за когнітивним критерієм: високий рівень здатності до 

самоаналізу та аналізу професій; володіння інформацією про світ професій та 

кон’юнктуру ринку праці; адекватна самооцінка.  

2) за мотиваційним критерієм: наявність чіткої структури мотивів 

вибору професії, в ієрархічній структурі яких переважають мотиви, пов’язані 

з її змістом; чітко виражені професійні інтереси; майбутня професія обрана.  

3) за практичним критерієм: існує реалістичний, повний особистий 

професійний план; реалізуються конкретні заходи з оволодіння майбутньою 

професією.  

Середній рівень:  

1) за когнітивним критерієм: середній рівень здатності до 

самоаналізу та аналізу професій; володіння неповною та несистематизованою 

інформацією про світ професій та кон’юнктуру ринку праці; незначно 

завищена або занижена самооцінка.  

2) за мотиваційним критерієм: опосередкована мотивація вибору 

професії; диференціація професійної діяльності за ступенем привабливості; 

визначення близької професійної перспективи (навчальний заклад і т. ін.).  

3) за практичним критерієм: існує професійний план на найближчу 

перспективу, плануються дії з його реалізації. 

Низький рівень:  

1) за когнітивним критерієм: низький рівень здатності до 

самоаналізу та аналізу професій; відсутність професіографічних знань.  
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2) за мотиваційним критерієм: переважання мотивів, пов’язаних із 

зовнішньою привабливістю професії; відсутність професійних інтересів; 

питання вибору професії особистісно не актуалізовано, вибір професії 

відбувається під впливом зовнішніх чинників.  

3) за практичним критерієм: відсутність особистого професійного 

плану [22, с.477]. 

 

 

 

1.3.Психологічні чинники, що впливають на вибір професії у 

старшому шкільному віці 

 

Розглянемо основні чинники, які так чи інакше впливають на процес 

формування готовності до професійного самовизначення старшокласників у 

сучасних умовах. 

Під чинником можемо розуміти причину, рушійну силу якогось 

процесу, явища, що визначає його характер. 

У науковій літературі поширені такі класифікації чинників, що 

впливають на формування готовності до професійного самовизначення: 

1. Класифікація соціальних чинників на макро- і мікрорівні:  

- до чинників макрорівня відносять соціальну структуру суспільства, 

механізми соціальної стратифікації в суспільстві і роль у цих механізмах 

освіти;  

- до чинників мікрорівня — соціальне становище і освіта батьків, 

расова й етнічна приналежність, успішність навчання в школі. 

2. Класифікація чинників за характером дії на суб'єкт професійного 

самовизначення:  

- об'єктивні чинники, тобто дія яких однаково проявляється в 

однорідних групах (етап навчання і професійна спрямованість);  
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- суб'єктивні чинники, що відображуються в особистісних 

характеристиках учнів (міра самосвідомості, свідомості, цілеспрямованості 

дій); 

- соціально-психологічні чинники, пов'язані із строго 

індивідуалізованим впливом оточення (вплив близького оточення — сім'ї, 

друзів, учителів). 

3. Класифікація чинників на основі профорієнтаційної роботи:  

- внутрішні (особистісні): мотивація, задатки, рівень підготовки, 

соціально-демографічні характеристики; зовнішні, безпосереднього впливу 

на особистість і її професійне самовизначення: соціальні групи — сім'я, 

родичі, друзі, представники професій; засоби масової інформації;  

- громадські (школа, позашкільні навчальні заклади, дитячі організації); 

професійні навчальні заклади (заходи з профорієнтації вишів, 

профтехучилищ та ін.);  

- інформація служб зайнятості, екскурсії на підприємства;  

- загальна ситуація професійного самовизначення: потреба регіону в 

кадрах, соціально-економічна ситуація, структура виробництва, наявність 

робочих місць, демографічна ситуація [22, с.475]. 

Молода дослідниця Гордійчук К. [6] пише, що на професійне 

самовизначення впливає багато чинників: активність самого суб’єкта 

самовизначення, соціальні та економічні чинники, культура, відповідальність 

людини за своє життя в цілому, особливості майбутньої професійної 

діяльності, особистісна зрілість та готовність до здійснення вибору, 

рефлексивні здібності, особливості самосвідомості, індивідуально-

типологічні особливості суб’єкта професійного вибору.  

Рефлексія власного життєвого шляху, прагнення до самореалізації 

призводить до появи нових соціальних потреб: знайти своє місце серед 

інших, виділитися, бути особливим, грати певну роль в суспільстві. Виникає 

відповідальність не просто за себе, а за себе в спільній справі, за спільну 

справу і за інших людей.  
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Традиційно виокремлюють суб’єктивні та об’єктивні чинники вибору 

професії. До суб’єктивних належать інтереси (пізнавальні та професійні, 

інтерес до професії, нахили), здібності (психологічні властивості, що 

необхідні для успішного виконання певного виду діяльності), темперамент, 

характер. Група таких об’єктивних чинників включає рівень підготовки 

(академічна успішність), стан здоров’я, поінформованість про світ професій. 

Вже в шкільному віці формуються певні уявлення про майбутню професію, 

які на наш погляд, зумовлюють такі важливі аспекти, як: досвід, обізнаність, 

емоційне ставлення та мотивація. 

Однак, у дослідженні чинників, що впливають на формування 

готовності до професійного самовизначення, більшість науковців зазвичай  

не класифікує їх за якою-небудь однією основою. 

Так, за даними досліджень, проведених російськими вченими: Є. 

Клімовим [21], М. Пряжниковим [9], чинниками, що впливають на 

формування професійного самовизначення, є система загальнолюдських 

цінностей, соціально-економічні умови, вплив сім'ї, друзів, учителів, вікові та 

статеві особливості особистості, само актуалізація і рівень домагань, 

престижність професії, ступінь інформованості про професію, професійні 

інтереси, схильності, здібності. Ті з них, які є структурними елементами 

такого поняття, як мотивація, дістали назву мотиви вибору професії. 

Як показує аналіз наукових досліджень, складність і багатоаспектність 

проблеми мотивації обумовлюють безліч підходів до розуміння її сутності, 

природи, структури. На думку М. Роберта і Ф. Тільмант [27], мотивація — це 

потреба, що спонукає діяти особистість з певною метою. Потреба є 

внутрішнім аспектом мотивації. Мотивація у зв’язку з цим визначається як 

динамічний процес фізіологічного і психологічного управління поведінкою 

людини, що визначає її спрямованість, організованість, активність і стійкість. 

Слід зазначити і той факт, що в самовизначенні старшокласників 

особливе місце посідає навчальна мотивація, як один із основних видів 

мотивації. Навчальна мотивація входить до складу навчальної діяльності, під 
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якою Д. Ельконін розуміє діяльність, яка за своїм змістом передбачає 

оволодіння узагальненими способами дій у сфері наукових понять, така 

діяльність має спонукатися відповідними мотивами [8]. Ця діяльність має 

особливе значення у формуванні готовності до професійного самовизначення 

старшокласників, оскільки мотив, виступаючи психологічною стороною 

діяльності, спонукає і спрямовує її. Тому формувати потрібно не навчальну 

мотивацію, а навчальну діяльність, усі її етапи і компоненти. 

Серед суб’єктивних факторів, що впливають на вибір професії, 

Васильєва О.А. [4] також виокремлює рівень інтелекту людини, її здібності і 

спрямованість інтересів. Вона зазначає, що деякі автори вважають, що для 

кожної професії існують свої критичні параметри інтелекту, тому люди з 

низькими розумовими показниками не можуть успішно виконувати 

функціональні обов’язки певної професії. Окрім того, розвинутий інтелект 

дозволяє людині критично і реалістично співвідносити себе з вимогами, що 

висуваються, успішно навчатися, враховуючи досвід своєї професійної 

діяльності. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що вибір 

професії, професійне самовизначення вимагає високої активності суб’єкта і 

залежить від ступеню розвитку його контрольно-оцінної сфери. 

Обираючи професію, старшокласники в більшості своїй орієнтуються, 

у першу чергу, на рівень прояву морально-вольових, інтелектуальних і тільки 

потім організаторських якостей. 

Для правильного вибору професії необхідно визначити свої професійні 

інтереси і схильності, умовно це можна назвати «Я хочу», по-друге, оцінити 

свої професійно важливі якості, тобто свої можливості, стан здоров’я що 

можна назвати «Я можу» ; знати, які професії користуються попитом на 

ринку праці, які з них перспективні, тобто, що сьогодні потрібно суспільству. 

Тобто «хочу» – це інтереси і схильності особистості, «можу» – це здібності і 

стан здоров’я особистості, «потрібно» – це потреби суспільства в конкретних 

спеціальностях, в людях певних професій. Поєднання цих трьох компонентів 

гарантує вдалий професійний вибір. 
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У психологічній готовності до самовизначення, безумовно, провідну 

роль грає самосвідомість – усвідомлення своїх якостей і оцінка їх, уявлення 

про своє реальне і бажане Я. Рівень домагань старшокласників у різних 

сферах життя і діяльності, оцінка себе і іншого з точки зору приналежності 

до певної статі, інтроспективна і особистісна рефлексія.  

А на думку Е.О.Клімова професійний вибір визначається такими 

основними факторами: позиція старших членів в сім’ї, позиція однолітків, 

позиція шкільного педагогічного колективу (учителі, класні керівники та ін.), 

особисті професійні і життєві плани, здібності і їх прояви,уміння, досягнутий 

рівень розвитку учня як суб’єкта діяльності, домагання на суспільне 

визнання, інформованість щодо тієї чи іншої професійної діяльності, 

схильності [9, с.124]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 На старший шкільний вік припадає період ранньої юності і включає 14-

17 роки життя людини.  У цей період відбувається інтенсивне фізичне, 

сексуальне та психологічне дозрівання людини. Психічні процеси досягають 

у своєму розвитку показників дорослості. Важливою особливістю психічного 

розвитку особистості в ранньому юнацькому віці є становлення 

самосвідомості, світогляду та відкриття свого внутрішнього світу. Для 

старшокласників провідною діяльністю стає навчально-професійна. А 

центральним новоутворенням цього вікового етапу стає готовність до 

життєвого та професійного самовизначення. 

Під професійним самовизначенням розуміють образ бажаного 

майбутнього, особливості усвідомлення себе й свого місця в системі ділових 

міжособистісних стосунків. Наслідком професійного самовизначення у 

ранньому юнацькому віці є вибір професії. Зміст діяльності з вибору 

майбутньої професії — це вибудова образів бажаного майбутнього, 
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усвідомлення себе, своїх особистісних якостей і властивостей, свого місця в 

системі трудових відносин. У готовності старшокласників до професійного 

самовизначення виокремлюють такі структурні компоненти, як когнітивний, 

мотиваційний та практичний. 

На процес професійного самовизначення та безпосередньо на вибір 

професії у старшому шкільному впливає ряд чинників, зокрема, 

психологічних: особливості самосвідомості, інтереси, здібності, 

темперамент, характер, мотивація, рівень домагань, рівень підготовки, 

загальна культура, особистісна зрілість, особистісні якості (відповідальність, 

цілеспрямованість, наполегливість) тощо.  
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РОДІЛ 2  

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ У СТАРШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

2.1. Організація та методи дослідження 

 

 

З метою визначення особливостей впливу особистісних характеристик 

на вибір професії у старшому шкільному віці нами проведене емпіричне 

дослідження. 

Дослідження проводилося впродовж 2020-2021 навчального року. 

Експериментальною базою дослідження обрано заклад загальної середньої 

освіти. 

Цільовою групою визначено учнів 11 класів. 

Вибірка склала 38 осіб, з яких 20 дівчат та 18 хлопців. Вік 

досліджуваних варіювався в межах 16-17 років. Середній вік досліджуваних 

– 16 років. 

Гендерний розподіл досліджуваних представимо на рисунку 2.1. (рис. 

2.1) 

  

Рис. 2.1. Гендерний розподіл досліджуваних у вибірці. 
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Програма дослідження реалізовувалась за допомогою комплексу 

діагностичних методів та методів математичної статистики. Серед яких: 

1) Авторська анкета на визначення готовності до вибору професії 

(Додаток А).  

Розроблена нами анкета містить 7 запитань та 3 варіанти відповіді на 

них: «так», «ні», «важко відповісти». Анкета дозволяє виявити рівень 

готовності до вибору професії. Якщо учень відповів позитивно на більшість 

поставлених питань, то він є таким, що зробив свій вибір професії, якщо 

позитивних відповідей мало, то учень вважатиметься таким, що ще не 

готовий до вибору професії.  

2) Тест «Рівень цілеспрямованості» (Додаток Б).  

Тест містить 13 запитань. Досліджуваному необхідно обрати один 

варіант відповіді із трьох запропонованих.  Кожен варіант відповіді має свою 

оцінку. Підраховується загальна кількість набраних балів за тестом.  Чим 

більше балів набрано, тим вищий рівень цілеспрямованості притаманний для 

досліджуваного. Виділено три рівні: 

- сума від 0 до 8 балів означає, що ви – людина, яка нерідко 

розмінюється на дрібниці. Швидше за все, ви тільки говорите про те, як 

хотіли б домогтися чого-небудь, але насправді опускаєте руки, коли 

з’являються труднощі. Можливо, все це відбувається через те, що ви увесь 

час боїтеся чийогось несхвалення й хочете бути як всі? Спробуйте поставити 

перед собою якусь мету й постарайтеся обов'язково досягти її без допомоги 

друзів і приятелів. Побачивши отриманий результат, ви напевно відчуєте 

впевненість у собі. 

- сума від 9 до 17 балів говорить, що ви досить реально оцінюєте те, що 

можете зробити, не любите жити безцільно й, поставивши перед собою якесь 

завдання, намагаєтеся в міру своїх сил вирішити його. Однак ви не завжди 

домагаєтеся того, чого хотіли. Можливо, через невіру у свої сили й 

можливості? Або ж вам просто заважає лінь? Спробуйте розібратися в собі, 
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не «розпорошуйтеся на дрібниці», ставте перед собою реальну, досяжну 

мету. 

- сума від 18 до 25 балів свідчить, що, поставивши перед собою ціль, ви 

здатні досягти її усіма доступними вам способами. Завзятості вам явно не 

позичати. Ви прагнете все робити по-своєму, навіть якщо доводиться 

говорити, що «чорне - це біле». От тільки чи не здається вам, що в такий 

спосіб ви часом втручаєтеся в чуже життя? Будьте більш дипломатичні, і тоді 

люди потягнуться до вас. 

3) Методика визначення імпульсивності В.А. Лосенкова (Додаток 

В) 

Методика спрямована на визначення рівня імпульсивності як відносно 

стійкої особистісної риси. Призначена для застосування в широких вікових 

межах в цілях профорієнтації і профвідбору, а також для дослідження 

особливостей поведінки людини. Імпульсивність суб'єкта - це риса 

особистості, протилежна цілеспрямованості і обумовлює недостатній 

самоконтроль в спілкуванні і діяльності, невизначеність життєвих 

цілей, нестійкість орієнтацій та інтересів. Опитувальник включає 20 

тверджень, згоду або незгоду з якими повинен висловити суб'єкт. 

Передбачається 4 варіанти відповідей до кожного твердження. Відповіді, 

незалежно від характеру формулювання, означають 4 ступені згоди з 

твердженнями: повна згода, згода в основному, незгода в основному і повна 

незгода. Досліджуваним дається наступна інструкція:  «Вам пропонується 

відповісти на ряд питань, що стосуються типових для Вас настроїв і станів. 

Пропонується 4 варіанти відповідей на кожне питання, номери яких 

позначені в спеціальному бланку, виберіть для кожного питання найбільш 

відповідну відповідь і позначте його знаком «+» у відповідній колонці 

реєстраційного бланка. Відповідайте без пропусків на всі питання підряд». 

 Підрахунок результатів здійснюється за ключем. Чим більшу кількість 

балів набирає досліджуваний – тим вищий рівень імпульсивності він має. 
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4) Шкала особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера-

Ю.Л.Ханіна (Додаток Г).  

Особистісна тривожність розглядається як риса, властивість, 

диспозиція і дає уявлення про індивідуальні відмінності в піддатливості 

різним стресорам. Шкала особистісної тривожності виявляє звичайне 

самопочуття людини. Шкала містить 20 тверджень, кожне з яких 

досліджуваний оцінює відповідно до того, як ця характеристика стосується 

саме його: 1 – майже ніколи, 2 – інколи, 3 – часто, 4 – майже завжди. 

Результати опрацьовуються за ключем та оцінюються згідно з градацією: до 

30 балів – низька тривожність, від 31 до 45 балів – середня, від 46 балів і 

вище – висока тривожність.  

5) Пошук середнього арифметичного. 

Методами статистичної обробки результатів експерименту є 

математичні прийоми, формули, способи кількісних розрахунків, за 

допомогою яких показники, отримані в ході експерименту, можна 

узагальнити, приводити в систему, виявляти приховані в них закономірності. 

Всі методи математико-статистичного аналізу умовно поділяються на 

первинні та вторинні.  

Первинними називаються методи, за допомогою яких можна отримати 

показники, які безпосередньо відображають результати здійснюваних 

вимірювань. До первинних методів належить вибіркове середнє значення 

(або середнє арифметичне) – статистичний показник, що являє собою 

середню оцінку психологічної властивості, яка вивчається. Ця оцінка 

характеризує ступінь її розвитку в цілому у тієї групи досліджуваних, яка 

обстежувалась. Порівнюючи середні значення двох чи більше вибірок, можна 

робити висновок про відносний ступінь розвитку у людей, які складають ці 

вибірки, оцінюваної властивості. 
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2.2. Аналіз результатів дослідження впливу особистісних 

характеристик на вибір професії у старшому шкільному віці 

 

Отже, готовність до вибору професії старшокласниками визначалась за 

допомогою авторської анкети. Узагальнені результати анкетування 

представимо у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Зведена таблиця результатів опитування старшокласників за анкетою 

на визначення готовності до вибору професії 

№ запитання 

анкети 

Кількість осіб, які 

обрали відповідь 

«так» 

Кількість осіб, які 

обрали відповідь 

«ні» 

Кількість осіб, які 

обрали відповідь 

«важко відповісти» 

1.  21 (55,3%) 7 (18,4%) 10 (26,3%) 

2.  19 (50%) 8 (21%) 11 (28,9%) 

3.  17 (44,7%) 6 (15,8%) 15 (39,5%) 

4.  17 (44,7%) 4 (10,5%) 17 (44,7%) 

5.  16 (42%) 4 (10,5%) 18 (47,4%) 

6.  17 (44,7%) 1 (2,6%) 20 (52,6%) 

7.  24 (63%) - 14 (36,8%) 

 

 Як бачимо, більше 40% старшокласників виявили високий рівень 

готовності до вибору професії. Вони професійно визначились, зорієнтувалися 

у закладах освіти, де готують за обраною професією, проаналізували свої 

схильності, здібності, можливості для здобуття обраної професії.  

 Нами умовно віднесено учнів, які за анкетою з визначення готовності 

до вибору професії набрали 6-7 балів, до групи А (17 учнів). А учнів, які 

набрали від 1 до 5 балів – до групи Б (21 учень).  

Вважаємо, що учні, які мають максимально велику кількість 

позитивних відповідей (6-7) за анкетою, мають високий рівень готовності до 

вибору професії (група А). Ті старшокласники, які мають низьку або 

посередню кількість позитивних відповідей за анкетою (1-5), ще не зовсім 

готові до вибору професії (група Б).  
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Проаналізуємо рівні розвитку особистісних якостей (тривожності, 

імпульсивності та цілеспрямованості) у двох групах досліджуваних та 

порівняємо ці дані. 

Так, для порівняння ми знайшли середнє арифметичне значення для 

обох груп за тестом «Рівень цілеспрямованості». Нами з’ясовано, що середнє 

арифметичне по групі А складає за тестом 19 балів, а для групи Б – 15 балів. 

Тобто учні, які готові до вибору професії виявили вищий рівень 

цілеспрямованості загалом по групі.  

Цілеспрямованість означає, що учні вміють ставити перед собою ціль, 

здатні йти до її досягнення, долати перешкоди, використовувати всі доступні 

засоби. З’ясовано, що середній рівень цілеспрямованості по групі А є 

високим, а для групи Б – посереднім. 

Також порівняємо середні значення за методикою на визначення 

імпульсивності для обох груп: по групі А це значення складає 30 балів, а по 

групі Б – 55 балів. Отже, ми з’ясували, що учні, які не готові до вибору 

професії виявляють вищий рівень імпульсивності, що являє собою якість, 

протилежну цілеспрямованості.  Вони мають недостатній самоконтроль у 

діяльності, мають невизначеність життєвих цілей, нестійкість інтересів та 

орієнтацій.   

Середнє значення рівня тривожності по групі А складає 34 бали, а по 

групі Б – 44 бали. Це свідчить про те, що учні, які готові до вибору професії, 

загалом виявляють нижчий рівень особистісної тривожності порівняно з 

тими, які не готові до вибору професії.  

Представимо отримані результати графічно (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Середні арифметичні значення по групі А та групі Б за 

діагностованими показниками 

 

Отже, учні які готові до вибору професії, мають загалом вищий рівень 

цілеспрямованості, але нижчий рівень імпульсивності та особистісної 

тривожності.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 Таким чином, для з’ясування впливу особистісних характеристик на 

вибір професії у старшому шкільному віці нами проведене емпіричне 

дослідження.  

У ході дослідження з’ясовано, що більше 40% учнів одинадцятих 

класів виявляють високу готовність до вибору професії.  

Одинадцятикласники, які готові до вибору професії, діагностують 

загалом вищий рівень цілеспрямованості як особистісної якості. Також для 

них характерним є нижчі рівні імпульсивності та особистісної тривожності 

порівняно зі старшокласниками, які ще не готові до професійного вибору. 
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Отже, ми можемо зробити висновок про зв’язок готовності до вибору 

професії з такою особистісною властивістю, як цілеспрямованість, та 

зворотній зв’язок з імпульсивністю та високою тривожністю. 
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ВИСНОВКИ: 

Таким чином, вивчивши вплив особистісних характеристик на вибір 

професії у старшому шкільному віці, ми дійшли наступних висновків. 

Старший шкільний вік співпадає з періодом ранньої юності та 

характеризується наступними віковими психологічними особливостями: 

інтенсивним фізичним та сексуальним дозріванням, психічні процеси 

досягають високого рівня, формуванням свідомості та самосвідомості, 

світогляду, відкриттям внутрішнього світу. Провідною діяльністю в 

старшому шкільному віці стає навчально-професійна, а спілкування 

залишається досить важливим. Психологічним новоутворенням  у старшому 

шкільному віці є готовність до професійного та особистісного 

самовизначення. 

З’ясовано сутність професійного самовизначення як психологічного 

новоутворення  раннього юнацького віку. Під професійним самовизначенням 

можна розуміти створений у юнацькій свідомості образ бажаного 

майбутнього, особливості усвідомлення себе й свого місця в системі ділових 

міжособистісних стосунків. Результатом професійного самовизначення у 

старшому шкільному віці вважають вибір професії. Готовність до 

професійного самовизначення старшокласників містить когнітивний, 

емоційний та поведінковий компоненти. 

Визначено, що процес і результат професійного самовизначення у 

старшому шкільному віці зумовлений різними чинниками, в тому числі, 

психологічними: особливостями самосвідомості, інтересами, здібностями, 

темпераментом, характером, мотивацією, рівнем домагань, рівнем 

підготовки, культурою особистості, рівнем особистісної зрілості, деякими 

особистісними якостями.  

Організовано та проведено емпіричне дослідження, в ході якого 

з’ясовано, що старшокласники, які виявляють високу готовність до 

професійного самовизначення, характеризуються вищим рівнем 

цілеспрямованості, але нижчими рівнями імпульсивності та тривожності.  
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Додаток А 

Анкета на визначення готовності до вибору професії 

 

 Шановні респонденти, дайте відповіді на наступні питання.  

 

1. Чи визначився ти з майбутньою професією? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

2. Як ти думаєш, чи зробив ти остаточний вибір професії, яку будеш 

опановувати у закладі професійно-технічної чи вищої освіти? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

3. Чи відповідають твої можливості й інтереси особливостям обраної 

професії? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

4. Чи дозволять твої здібності сподіватися на успішне оволодіння 

професією? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

5. Чи визначився ти з навчальним закладом, в якому матимеш змогу здобути 

обрану професію? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

6. Чи допоможе обрана тобою професія визначити своє місце у житті? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 

 

7. Чи готовий ти довго та сумлінно навчатися для належного опанування 

обраної професії? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти 
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Додаток Б 

ТЕСТ «РІВЕНЬ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ» 

Методика визначення рівня цілеспрямованості містить 13 питань. 

Оберіть один з варіантів відповідей: «так», «не зовсім» (або не завжди, 

інколи, іноді, не дуже), «ні» - та додайте відповідні бали. 

У тесті необхідно позначити найбільш прийнятні для Вас варіанти 

відповідей. 

1. Вас можна віднести до категорії запеклих сперечальників? 

Так - 2. Не зовсім - 1. Ні - 0. 

2. Ваше правило життя «Тихіше їдеш - далі будеш»? 

Так - 0. Не завжди - 1. Ні - 2. 

3. Ви енергійна людина? 

Так - 2. Іноді - 1. Ні - 0. 

4. Якщо вас зацікавила якась робота, ви можете присвятити їй весь вільний 

час? 

Так - 2. Не завжди - 1. Ні - 0. 

5. Ви любите довгі розмови на одну тему? 

Так - 0. Не завжди - 1. Ні - 0. 

6. Ви з повагою ставитеся до тих, хто завжди й скрізь відстоює власну 

думку? 

Так - 2. Не завжди - 1. Ні - 0. 

7. Ви легко відступаєте перед труднощами? 

Так - 0. Не завжди - 1. Ні - 2. 

8. Ви любите весь свій вільний час полежати біля телевізора? 

Так - 0. Іноді - 1. Ні - 2. 

9. Ви швидко, не надто розмірковуючи, приймаєте важливі рішення? 

Так - 1. Не завжди - 2. Ні - 1. 

10. Ви переконані, що історію роблять сильні, які вміють підкоряти собі 

інших людей? 

Так - 2. Не дуже - 1. Ні - 0. 

11. Вам властива боязкість і сором'язливість? 

Так - 0. Іноді - 1. Ні - 2. 

12. У вашому житті є багато різнопланових захоплень? 

Так - 0. Не дуже - 1. Ні - 2. 

13. Ваш життєвий принцип: «Зробив справу - гуляй сміло»? 

Так - 2. Не завжди - 1. Ні - 0. 

Ключ до тесту «Рівень цілеспрямованості» 

Додайте бали і оцініть отриманий результат. 

         Сума від 0 до 8 балів означає, що ви – людина, яка нерідко 

розмінюється на дрібниці. Швидше за все, ви тільки говорите про те, як 

хотіли б домогтися чого-небудь, але насправді опускаєте руки, коли 

з’являються труднощі. Можливо, все це відбувається через те, що ви увесь 

час боїтеся чийогось несхвалення й хочете бути як всі? Спробуйте поставити 

перед собою якусь мету й постарайтеся обов'язково досягти її без допомоги 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=739:test-riven-tsilespriamovanosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
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друзів і приятелів. Побачивши отриманий результат, ви напевно відчуєте 

впевненість у собі. 

Сума від 9 до 17 балів говорить, що ви досить реально оцінюєте те, що 

можете зробити, не любите жити безцільно й, поставивши перед собою якесь 

завдання, намагаєтеся в міру своїх сил вирішити його. Однак ви не завжди 

домагаєтеся того, чого хотіли. Можливо, через невіру у свої сили й 

можливості? Або ж вам просто заважає лінь? Спробуйте розібратися в собі, 

не «розпорошуйтеся на дрібниці», ставте перед собою реальну, досяжну 

мету. 

Сума від 18 до 25 балів свідчить, що, поставивши перед собою ціль, ви 

здатні досягти її усіма доступними вам способами. Завзятості вам явно не 

позичати. Ви прагнете все робити по-своєму, навіть якщо доводиться 

говорити, що «чорне - це біле». От тільки чи не здається вам, що в такий 

спосіб ви часом втручаєтеся в чуже життя? Будьте більш дипломатичні, і тоді 

люди потягнуться до вас. 

  

  

 

 

Додаток В 

 

Методика визначення імпульсивності В.А. Лосенкова 

Мета: вимірювання імпульсивності як відносно стійкої особистісної 

риси. Призначена для застосування в широких вікових межах в цілях 

профорієнтації і профвідбору, а також для дослідження особливостей 

поведінки людини. 

Імпульсивність суб'єкта - це риса особистості, протилежна 

цілеспрямованості і обумовлює недостатній самоконтроль в спілкуванні і 

діяльності, невизначеність життєвих цілей, нестійкість орієнтацій та 

інтересів. 

Необхідний матеріал: опитувальник, реєстраційний бланк, ручка. 

Хід роботи: 

Опитувальник включає 20 тверджень, згоду або незгоду з якими 

повинен висловити суб'єкт. Передбачається 4 варіанти відповідей до кожного 

твердження. 

Відповіді, незалежно від характеру формулювання, означають 4 

ступені згоди з твердженнями: повна згода, згода в основному, незгода в 

основному і повна незгода. 

Інструкція досліджуваному: 

«Вам пропонується відповісти на ряд питань, що стосуються типових 

для Вас настроїв і станів. Пропонується 4 варіанти відповідей на кожне 

питання, номери яких позначені в спеціальному бланку, виберіть для 

кожного питання найбільш відповідну відповідь і позначте його знаком «+» у 
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відповідній колонці реєстраційного бланка. Відповідайте без пропусків на всі 

питання підряд». 

Опитувальник 

1.Якщо Ви беретеся за щось, то завжди доводите до кінця? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

2.Ви завжди спокійно реагуєте на різкі або невдалі зауваження на свою 

адресу? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

3.Ви завжди виконуєте свої обіцянки? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

4.Ви часто говорите і дієте під впливом хвилинного настрою? 

1) дуже часто; 2) достатньо часто; 3) досить рідко; 4) майже ніколи. 

5.У критичних, напружених ситуаціях Ви добре володієте собою? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

6.Чи часто у Вас без видимих або достатньо вагомих причин змінюється 

настрій? 

1) таке трапляється дуже часто: 2) буває час від часу: 3) таке трапляється 

рідко; 4) такого не буває зовсім. 

7.Ви багато чого звикли робити поспішно, коли підганяють терміни? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

8.Ви могли б назвати себе цілеспрямованою людиною? 

1) так, безумовно міг би; 2) мабуть, міг би; 3) швидше за все, не міг би; 4) ні, 

безумовно не міг би. 

9.У словах і вчинках Ви дотримуєтеся прислів'я "Сім разів відміряй, один раз 

відріж"? 

1) так, завжди: 2) часто: 3) рідко: 4) ні, майже ніколи. 

10.Ви підкреслено байдужі до тих, хто несправедливо бурчить і зачіпає Вас, 

наприклад, в автобусі чи трамваї? 

1) так я реагую майже завжди; 2) так я реагую досить часто; 3) так я рідко 

реагую; 4) я ніколи так не реагую. 

11.Ви сумніваєтеся в своїх силах і здібностях? 

1) так, часто; 2) іноді; 3) рідко; 4) майже ніколи. 

12.Ви легко захоплюєтеся новою справою, але можете швидко охолонути? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

13.Ви вмієте стримуватися, коли хто-небудь з начальства несправедливо Вам 

дорікає? 

1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

14.Вам здається, що Ви ще не знайшли себе? 

1) згоден, саме так воно і є; 2) швидше за все, це так; 3) з цим я навряд чи 

погоджуся; 4) я з цим безумовно не згоден. 

15.Чи може під впливом певних обставин Ваша думка про самого себе не раз 

змінитися? 

1) напевно так; 2) досить ймовірно; 3) мало вірогідно; 4) майже неймовірно. 

16.Зазвичай Вас важко вивести з себе? 
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1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

17.У Вас виникають бажання, які з різних обставин є нездійсненними? 

1) такі бажання виникають у мене часто; 2) такі бажання виникають час від 

часу; 3) у мене рідко виникають такого роду бажання; 4) свідомо 

нездійсненних бажань у мене не виникає. 

18.Обговорюючи з ким-небудь важливі життєві проблеми, Ви помічаєте, що 

Ваші власні погляди ще не цілком визначилися? 

1) так, часто помічаю; 2) іноді помічаю; 3) помічаю досить рідко; 4) майже 

ніколи не помічаю цього. 

19.Чи трапляється, що якась справа Вам так набридає, що, не закінчивши її, 

Ви беретеся за нову? 

1) так, так часто трапляється; 2) іноді так буває; 3) так буває досить рідко; 4) 

так майже ніколи не трапляється. 

20.Ви дещо неврівноважена людина? 

+1) безумовно так; 2) мабуть, так; 3) мабуть, ні; 4) безумовно ні. 

Обробка результатів 

Проводиться відповідно до ключа: 

1. 1 2 3 4 

2. 1 2 3 4 

3. 1 2 3 4 

4. 4 3 2 1 

5. 1 2 3 4 

6. 4 3 2 1 

7. 1 2 3 4 

8. 1 2 3 4 

9. 1 2 3 4 

10. 1 2 3 4 

11. 4 3 2 1 

12. 4 3 2 1 

13. 1 2 3 4 

14. 4 3 2 1 

15. 4 3 2 1 

16. 4 3 2 1 
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17. 4 3 2 1 

18. 4 3 2 1 

19. 4 3 2 1 

20. 4 3 2 1 

Твердження, відмічені в ключі кодом "1, 2, 3, 4", є прямими. 

Підрахунок балів по цих твердженнях робиться в прямому порядку, тобто за 

варіант відповіді, позначений цифрою "1", нараховується 1 бал, за відповідь, 

позначену цифрою "2"-2 бали і так далі. 

Твердження, відмічені в ключі кодом "4, 3, 2, 1", - є зворотними, бали 

за відповіді на ці твердження нараховуються в зворотному порядку: за 

відповідь, позначену цифрою " 1", привласнюється 4 бали, цифрою "2"-3 

бали і так далі. 

Сума балів за відповіді до всіх тверджень є загальною оцінкою 

імпульсивності досліджуваного. 

 

 

Додаток Г 

Шкала личной тревожности Ч.Д.Спилбергера-Ю.Л.Ханина 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа 

в зависимости от  того, как вы себя чувствуете обычно.  Над вопросами долго 

не думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

№ Суждение  Никогда Почти 

никогда 

Часто Почти 

всегда 

1.  У меня бывает 

приподнятое настроение 

1 2 3 4 

2.  Я бываю 

раздражительным 

1 2 3 4 

3.  Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

4.  Я хотел бы быть таким 

же удачливым, как 

и другие 

1 2 3 4 

5.  Я сильно переживаю 

неприятности и долго 

не могу о них забыть 

1 2 3 4 

6.  Я чувствую прилив сил 

и желание работать 

1 2 3 4 

7.  Я спокоен, хладнокровен 

и собран 

1 2 3 4 

8.  Меня тревожат 1 2 3 4 
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возможные трудности 

9.  Я слишком переживаю 

из-за пустяков 

1 2 3 4 

10.  Я бываю вполне 

счастлив 

1 2 3 4 

11.  Я все принимаю близко 

к сердцу 

1 2 3 4 

12.  Мне не хватает 

уверенности в себе 

1 2 3 4 

13.  Я чувствую себя 

беззащитным 

1 2 3 4 

14.  Я стараюсь избегать 

критических ситуаций 

и трудностей 

1 2 3 4 

15.  У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16.  Я бываю доволен 1 2 3 4 

17.  Всякие пустяки 

отвлекают и волнуют 

меня 

1 2 3 4 

18.  Бывает, что я чувствую 

себя неудачником 

1 2 3 4 

19.  Я уравновешенный 

человек 

1 2 3 4 

20.  Меня охватывает 

беспокойство, когда 

я думаю о своих делах 

и заботах 

1 2 3 4 

 

Обработка результатов 

Личностная тревожность определяется по ключу: 

 

 

№ 1 2 3 4 

Личностная тревожность 

1 4 3 2 1 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 

11 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 

15 1 2 3 4 
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16 4 3 2 1 

17 1 2 3 4 

18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 

20 1 2 3 4 

 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая, 

 31 — 45 баллов — средняя, 

 46 баллов и более — высокая тревожность. 
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Додаток Д 

Зведена таблиця балів за діагностичними методиками  
№ 

досліджуваного 
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Група А 

1.  6 18 28 28 

2.  7 20 20 24 

3.  7 21 22 29 

4.  6 16 38 33 

5.  6 17 27 40 

6.  7 20 36 24 

7.  6 19 23 35 

8.  6 19 20 22 

9.  6 21 28 38 

10.  6 12 33 33 

11.  6 19 31 45 

12.  7 22 30 46 

13.  6 14 45 49 

14.  7 15 46 51 

15.  6 24 33 32 

16.  7 22 26 29 

17.  6 25 22 20 

Група Б 

1.  5 12 56 61 

2.  3 22 44 29 

3.  4 13 65 49 

4.  5 19 60 36 

5.  4 14 56 53 

6.  3 19 68 44 

7.  4 10 63 40 

8.  4 15 57 41 

9.  5 23 39 33 

10.  4 20 39 26 

11.  3 8 70 63 

12.  5 13 40 39 

13.  4 17 42 45 

14.  5 9 69 50 

15.  4 17 65 49 

16.  4 9 71 35 

17.  3 19 44 58 

18.  3 12 48 51 

19.  2 16 54 45 

20.  4 13 62 46 

21.  4 11 47 33 

 


