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ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР В УЯВЛЕННЯХ СУЧАСНИХ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

У психології процес професійного самовизначення 
розглядається як найбільш значущий компонент професійного 
розвитку людини. Оскільки професійне становлення вивчається у 
взаємозв‘язку із особистісним розвитком, проблема професійного 
самовизначення розглядається як складова особистісного 
самовизначення, а професійний вибір – як форма життєвого вибору 
особистості [1; 3; 4; 5; 7].  

У дослідженнях проблеми самовизначення показано, що для 
особистості, яка самовизначилась, важливо не лише те, що і як 
вона робить, але і заради чого це робиться. Самовизначення 
трактується через співвіднесення «хочу» – «можу» – «є» – 
«вимагають». Це усвідомлення суб‘єктом, чого він хоче (життєві 
плани, ідеали), ким він є (особистісні і фізичні властивості), що він 
може (свої можливості і схильності) і чого від нього вимагає 
суспільство. На рівні професійного самовизначення відбувається 
усвідомлення «хочу» – «можу» – «є» – «вимагають» стосовно 
обраної професії [8]. 

Професійне та життєве самовизначення сучасної молоді 
вимагає високого рівня особистісної рефлексії та інформаційної 
обізнаності [6].  
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В процесі дослідницької роботи використовувалися ідеї 
Є.О. Клімова про складові професійного вибору: уявлення про 
систему професійних цілей, про шляхи і засоби їх досягнення, про 
внутрішні і зовнішні  умови досягнення професійних цілей, про 
запасні варіанти професійного шляху та загальні уявлення про 
предмет, мету, засоби і умови обраної професії [2]. 

Методом дослідження було обрано асоціативний 
експеримент. Загальна кількість досліджуваних становила – 60 
осіб.  

Отримані результати аналізувалися за такими критеріями: 
відображення у змісті асоціацій на стимул «професійний вибір» 
описаних вище структурних складових в уявленнях про процес 
вибору професії; співвідношення професійних інтересів, цілей 
(«хочу»), з професійно-важливими якостями і схильностями 
(«можу») та соціальним запитом(«треба»). 

У процесі аналізу асоціації досліджуваних об‘єднувалися в 
групи за схожістю смислових навантажень. Узагальнені дані 
представлено в Таблиці 1. 

Таблиця 1. 
 

Категорії Приклади асоціацій 

Уявлення про систему 
професійних цілей 

Професія, кар‘єра, робота, майбутнє, вибір, 
відповідальність, перспектива, розум, 
здійснення мрій, розвиток, можливості, 
керівництво, професійний ріст, колектив 

Матеріальна винагорода Зарплата, гроші, забезпечення сім'ї 

Внутрішні засоби досягнення 
успіху 

Праця, мета, навчання, власна думка 

Зовнішні засоби досягнення 
успіху 

Інтерес, профорієнтація, допомога 

Емоційні відчуття 
Благополуччя, задоволення, складність, рутина,  
тривога, проблема 

 
Результати дослідження показали, що для сучасних 

старшокласників  професійний вибір асоціюється, в першу чергу, з 
такими поняттями як робота (80 %), гроші, зарплата (50%), 
майбутнє, вибір (40%), благополуччя, задоволення (35%).  Рідше 
зустрічаються такі асоціації як забезпечення сім'ї (30%), 
відповідальність, навчання, тривога (25%), здійснення мрій, 
проблема (20%). Найнижчий показник набрали такі асоціації: 
захоплення, професія (15%), можливості, керівництво, мета, власна 
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думка, колектив, праця, інтерес, розвиток, допомога, професійний 
ріст, кар‘єра (10%).  

За смисловим навантаженням асоціацій було виокремлено 
п‘ять груп. Категорія «уявлення про систему професійних цілей» 
включає в себе поняття, які реалізуються в процесі вдалого вибору 
професії та самореалізації особистості: робота, майбутнє, вибір, 
відповідальність, перспектива, розум, здійснення мрій, розвиток, 
можливості, керівництво, професійний ріст, колектив, професія, 
кар‘єра. До категорії «матеріальна винагорода» ввійшов ряд слів, 
які описують процес матеріального забезпечення (зарплата, гроші, 
забезпечення сім'ї). Категорія «засоби досягнення успіху» 
конкретизує зусилля, які необхідно застосувати для досягнення 
успіху, і включає «внутрішні засоби досягнення успіху»(праця, мета, 
навчання,  власна думка) та «зовнішні засоби досягнення 
успіху»(інтерес, профорієнтація, допомога). До категорії «емоційні 
відчуття» входять такі асоціації як благополуччя, задоволення, 
складність, рутина, тривога, проблема, морока. Ці відчуття 
виникають при необхідності обирати професію та є 
амбівалентними. 

Таким чином, можна зробити висновок, що професійний вибір 
в уявленнях сучасних старшокласників пов‘язується з процесом 
досягнення успіху та з матеріальним забезпеченням. Ці асоціації 
відносяться до такої складової професійного самовизначення як 
«хочу». Можна зазначити, що учні цілком усвідомлюють, що вибір 
професії – це вибір засобу реалізації своїх життєвих та 
професійних амбіцій, але не звертають увагу на необхідність 
враховувати власні можливості, здібності (компонент «можу») та не 
рефлексують в достатній мірі вимог суспільства, ринку праці 
(компонент «треба»). 
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