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В статье обосновывается необходимость а тивизации
профессионально о самоопределения старше лассни ов
в процессе техноло ичес ой под отов и и рассматрива-
ется ровень сформированности самооцен и и притяза-
ния чени ов старше о ш ольно о возраста на онста-

тир ющем этапе на чно о исследования.

The article highlights the necessity of activation of senior high
school students’ professional self-determination in the process

of technological preparation and discloses the formed level of
self-appraisal and solicitations of senior pupils on the

constitutive stage of research.

Зростання с часних мовах
е ономічних перетворень в У -
раїні вимо до ви онавців про-
фесійних обов’яз ів на б дь-
я ом робочом місці і в сіхсфе-
рах е ономічно о осподарю-
вання а т аліз є проблем про-
фесійно о самовизначення
старшо ласни ів, ос іль и для
спішно о ви онання фахівцем
та их зростаючих вимо є пра-
вильно обрана майб тня про-
фесія дитиною ще зі ш оли.

Зазначимо, рез льтами дос-
ліджень вітчизняних вчених
(К . Альб ханова-Славсь а ,
Б. Ананьєв, Л. Анциферова,
І. Бех, О. Конон о, Н. Коломин-
с ий, Г. Костю , О. Леонтьєв,
К. Платонов, Б. Федоришин),
свідчать про достатню вн тріш-
ню отовність переважної часи-
ни вип с ни ів ш оли для сві-
домлено о й самостійно о вход-
ження в майб тнє доросле жит-
тя. До по азни ів та ої отов-

ності належить самооцін а й
професійні дома ання чнів
старшо о ш ільно о ві . Дове-
дено (Л. Божович, Б. Зей ар-
ни , Б. Брат сь), ефе тивність
названо о нами вище процес
визначається сформованістю
самооцін и особистості, стій істю
й армонійністю її б дови, аде -
ватним рівнем професійних до-
ма ань.

Саме том метою дано о
дослідження є обґр нт вання
необхідності а тивізації про-
фесійно о самовизначення
старшо ласни ів процесі тех-
ноло ічної під отов и.

Дослідження професійних
дома ань особистості і їхньої
аде ватної самооцін и вже не
одне десятиліття переб ває в
центрі ва и вітчизняних і за ор-
донних вчених. Зо рема, теоре-
ти о-методоло ічне об р нт -
вання поняття «соціальні й
професійні дома ання особис-
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тості» здійснено в працях
К . Альб ханової-Славсь ої ,
Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Божович,
Г. Костю а, А. Леонтьєва,
В. Мерліна, В. Мясищева, С. Р -
бинштейна, К. Платонова.
Вітчизняними дослідни ами до-
ведено, що професійні дома-
ання і їх самооцін а є с ладо-
вими стр т ри самосвідомості
особистості, я і представляють
«Я-образ» соціально о, життєво-
о й професійно о самовизна-
чення с б’є та.

На важливості дослідження
самооцін и й дома ань особис-
тості її розвит на олош є
відомий фахівець ал зі вихо-
вання І. Бех. Зо рема, хара те-
риз ючи особливості підліт ово-
о ві вчений доводить, що
підліто обирає для себе «ета-
лон доросло о», через я ий він
сприймає й оцінює себе, але
я ий, одна , не завжди відпові-
дає справжнім йо о можливос-
тям. В рез льтаті самооцін а
підліт а часто оливається, вона
нестій а і переважно неаде -
ватна. Підліто або недооцінює,
або, навпа и, переоцінює себе:
рівень йо о дома ань часто не
відповідає рівню фа тичних до-
ся нень. Поведін а, я а ре -
люється подібною самооцін ою,
може призвести до онфлі т з
оточ ючими. [2, С. 119].

Професійні дома ання чні-
всь ої молоді вивчаються та ож
с часними дослідни ами про-
блем ш ільної профорієнтації
(В. Мар іна. М. Пряжні ов,
В. Сидорен о, В. Синявсь ий),
я і роз лядають їх безпосеред-
ньом взаємозв’яз із вн тріш-
німи механізмами а тивізації
професійно о самовизначення

старшо ласни а (самопізнан-
ням та самовдос оналенням).
Самооцін а й професійні дома-
ання, ствердж ють на овці,
лежить в основі поб дови про-
рами входження дитини в май-
б тнє професійне середовище.

В цілом професійні дома ан-
ня старшо ласни а та їх відпов-
ідна самооцін а є рез льтатом
професійно о самовизначення
особистості старшом ш іль-
ном віці. Їх сформованість є я -
існою хара теристи ою здійсне-
но о дитиною свідомлено о ви-
бор майб тньої професії на ос-
нові інтересів і потреб особис-
тості і з рах ванням вимо про-
фесії та он’юн т ри на рин
праці.

Проведений нами аналіз
філософсь ої й психоло о-педа-
о ічної літерат ри свідчить та-
ож про посилен ва до про-
блеми форм вання самооцін и
й професійних дома ань пред-
ставни ів маністично о напря-
м розвит особистості
(Е. Ери сон, Р. Бернс, Д. Кори,
К. Левин, А. Масло , Р. Мей,
Ф. Хоппе), я і роз лядають їх
стр т рі «Я- онцепції» профе-
сійно о розвит людини.

Найбільш за альнене яв-
лення вчених цьо о напрям про
знач щість самооцін и й рівня
дома ань особистості її про-
фесійном розвит , на наш
д м , сформ льоване працях
Д. Кори. Дослідни ствердж є,
що самооцін а й дома ання лю-
дини хара териз ють її явлен-
ня про сам себе й віддзер а-
люють поч ття особистої
цінності й омпетентності, я і
люди пов’яз ють зі своєю «Я-
онцепцією» [5, С. 775].
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Про значення самооцін и й
професійних дома ань особис-
тості в її розвит на олош єть-
ся в працях Р. Бернса. Вчений
ствердж є, що ці два поняття ха-
ра териз ють самосвідомість
людини. Крім то о, на йо о д м-

, терміни «Образ Я» або «Кар-
тина Я» недостатньо представ-
ляють динамічний, оцінний та
емоційний хара тер явлень
особистості про себе й том їх
потрібно ви ористов вати для
хара теристи и лише статичної
та о нітивної с ладової «Я- он-
цепції». Др ою, оцінною с ла-
довою самосвідомості особис-
тості має б ти її самооцін а. При
цьом , відзначає Р. Бернс, про-
явами самооцін и людини є її
свідомі с дження про свою зна-
ч щість, я і від рито або ж при-
ховано прис тні б дь-я ом
а ті поведін и [1, С. 35–36].

Обґр нтов ючи свою позицію
Р. Бернс з ад є висловлювання
С. К персміта, я ий під поняттям
«самооцін а» особистості ро-
з міє ставлення індивіда до
себе, що форм ється пост пово
й наб ває звично о хара тер
в поведінці. Проявами та о о
ставлення є схвалення або не-
схвалення певної дії, пот жність
я о о визначає пере онаність
індивіда своїй самоцінності й
знач щості.

Схоже тра т вання ми з стр-
ічаємо та ож і в працях М. Ро-
зенбер а, я ий визначає само-
оцін я позитивн або не атив-
н станов , спрямован на
специфічний об’є т власно о
«Я». Та е роз міння вченим са-
мооцін и дозволяє аналіз вати
особистість з позиції рівня роз-
вит в неї поч ття самопова и,

відч ття власної цінності й пози-
тивно о ставлення до всьо о
то о, що входить сфер влас-
но о «Я». При цьом , на д м
М. Розенбер а, занижена само-
оцін а спон ає людин до не-
прийняття себе, самозапере-
чення, не ативно о ставлення до
своїх вчин ів.

Отже, представни и мані-
стично о напрям розвит осо-
бистості роз лядають само-
оцін я особистісне с дження
про власн цінність, що вияв-
ляється властивих індивідові
станов ах. Та им чином, дово-
дять вчені, процесі б дь-я ої
а тивності особистості яс раво
або ж приховано виявляється її
оцінна с ладова, об мовлена
за альновизнаними с спіль-
стві нормами, ритеріями й ціля-
ми, моральними принципами та
правилами поведін и.

У працях Р. Бернса особли-
ва ва а звертається на три лю-
чові проблеми, я і надзвичайно
важливі для роз міння знач -
щості самооцін и особистості.
Першою проблемою вченим ви-
значено важливість форм -
ванні самооцін и особистості
вміння зіставляти її образ
«Я-реальне» з образом «Я-іде-
альне». Дося нення в реаль-
ності хара теристи , я і визна-
чають для людини ідеальний
образ «Я» свідчать про сформо-
ваність неї аде ватної само-
оцін и. Я що ж людина відч ває
с ттєві розбіжності між ідеальни-
ми хара теристи ами власної
поведін и й реальним їх про-
явом, то, я правило, її само-
оцін а б де заниженою.

Наст пною проблемою, на
д м Р. Бернса, і не менш важ-
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ливою для форм вання само-
оцін и особистості є врах ван-
ня положення, з ідно я о о лю-
дині притаманно оцінювати
себе та , я її оцінюють інші. І
остання проблема форм -
ванні самооцін и особистості,
на я звертає ва вчений, є
оцін а власних дій через пло-
щин своєї ідентичності відпові-
дном соціальном середовищ .
Та а ідентичність виявляється в
том , що людина отрим є задо-
волення не від то о, що вона
ви он є певні ф н ції я існо, а
від то о, що обрана саме та а
діяльність, я а ви он ється най-
раще. Вирішення означених
вище трьох лючових проблеми
форм ванні самооцін и особи-

стості дозволяє створити мови
для входження неї відповідн
стр т р соціально-професій-
но о середовища із заданими
морально-етичними стандарта-
ми [1, С. 33–34].

Значно либше роз рито
с тність самооцін и й дома ань
дитини працях І. Беха. Роз-
лядаючи перетворення мораль-
ної норми, я а наб ває с б’є -
тивної знач щості, в змістов
с ладов образ «Я» особис-
тості, в особистісн цінність,
вчений на олош є, що вона, по-
перше, емоційно переживаєть-
ся самим вихованцем. Цьом
переживанню має перед вати
о нітивна самооцін а своїх
надбань, ос іль и вона дає по-
штовх до вини нення емоційно-
ціннісно о ставлення до них, до
їх зміцнення. У той же час сві-
домлення тієї обставини, що
позитивні цінності мо ли б ти
розвинені сильніше, ритична їх
оцін а в порівнянні з ідеалом

тобто не ативне ставлення до
недолі ів розвит цих пози-
тивних особистісних я остей,
спон ає до подальшо о їх
вдос оналення [2, С. 219].

Отже, самооцін а є омпо-
нентом самосвідомості особис-
тості, я а містить собі знання
про власн самоцінність, оцін
самої себе через ієрархію зна-
ч щих цінностей. При цьом са-
мооцін а людини тісно пов’яза-
на з рівнем її дома ань, я і я іс-
но хара териз ють с ладність
сформованих нею цілей і зав-
дань діяльності в перспе тиві.
Тобто, рівень дома ань особис-
тості за та о о їх роз міння, роз-
лядається я обраний напрям
реалізації сформованої неї са-
мооцін и.

Вперше поняття «рівень до-
ма ань» на ові дослідження
б ло введене німець им до-
слідни ом К. Левіним. Дома ан-
ня особистості, на д м вчено-
о, є її особистісним творенням,
я е детермін є б дь-я а -
тивність і том визначає не лише
поведін людини в певних мо-
вах, а й стим лює її до процесів
самоформ вання [8].

Зазначимо, вперше е спери-
ментальне дослідження рівня
дома ань особистості б ло
здійснено Ф. Хоппе, рез льта-
том я о о б ло сформ льовано
с тність цьо о поняття за аль-
ном ви ляді я ціль наст пної
дії. В процесі е спериментів
дослідни та ож прийшов до
виснов про тісний взаємо-
зв’язо рівня дома ань особи-
стості й рівня «Я», тобто рівня са-
мооцін и. Людина пра не спо-
онвічно збере ти досить висо-
ий рівень самооцін и, доводить
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Ф. Хоппе, я а виявляється
подвійно: пра ненні ни ати
невдачі й пра ненні дося ати
спіх в діяльності при ма си-
мально висо их дома аннях.
Саме страх невдачі спон є
людин встановлювати низь ий
рівень дома ань і підвищ вати
йо о після спіх пост пово, а
бажання реаліз вати ранично
можливий спіх прод є висо-
ий почат овий рівень дома-
ань [7].
У вітчизняних психоло о-пе-

да о ічних дослідженнях та ож
на олош ється на важливості
форм вання особистості до-
ма ань різних видах а тив-
ності. Та на д м Б. Ананьєва,
рівень дома ань пов’язаний з
оцінними потребами особис-
тості, я і хара териз ють її до-
ма ання на відповідн оцін
соці м . В працях Є. Серебря-
ової дома ання особистості
визначаються я потреба в
певній самооцінці, я а прийнята
і схвалена індивідом [6].

У дослідженнях Н. Коломінсь-
о о рівень дома ань особис-
тості роз лядається я модель
власно о самоздійснення, я
с ладова прийнято о для себе
«Я-образ ». Проте, відзначає
вчений, з одження самооцін и
й рівня дома ань особистості
фі с ється дале о не в 100 %
випад ів. Дома ання здебільшо-
о виявляються значно нижчими
ніж їх вербальна самооцін а [4].

На олош ючи на самопі-
знанні, я най оловнішом
зміст розвит дитини старшо-
о ш ільно о ві , Л. Божович
ствердж є про становлення
цьом віці стій ої самооцін и,
я а баз ється на рівні дома ань.

Саме це, на її д м , породж є
потреб в дитині б ти не лише
на рівні вимо оточ ючо о се-
редовища, а й на рівні власних
вимо і власної самооцін и. Дос-
лідницею б ло виявлено, що не-
здатність дитини задовольнити
сформовані дома ання спон а-
ють її до острої потреби зани-
ження самооцін и, рез льтатом
я ої стають не ативні пережи-
вання й афе тивна поведін а
[3, С. 176].

Обґр нтов ючи с тність по-
няття «рівень дома ань» пере-
важна частина вітчизняних вче-
них виділяють дві йо о змістові
с ладові. Перша відображає ли-
бинне ставлення до себе я до
особистості і др а виявляється
зовнішньом прояві та о о

ставлення через встановлений
рівень вимо до себе. Співвідно-
шення означених вище с ладо-
вих рівня дома ань особистості
хара териз є аде ватність ,
стій ість і армонійність її само-
оцін и, я а безпосередньо виз-
начає саморе ляцію поведін и
різних сферах діяльності.
Та им чином самооцін а й

рівень дома ань старшо ласни-
а визначають сформованість
йо о отовності до обґр нтова-
но о професійно о самовизна-
чення і дося нення майб тньо-
м професійно о спіх в обраній
діяльності. Ос іль и за інчення
за альноосвітньої середньої
ш оли дитиною передбачає не-
обхідність зміни соціально о ста-
т с , то ціл ом за ономірним є
та ож вирішення в цей період
проблеми професійно о само-
визначення. При цьом сформо-
ваність самооцін и й рівня про-
фесійних дома ань старшо лас-
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ни а визначають йо о пра -
нення обрати професію й до-
ся н ти в майб тньом цілей
певної с ладності. Тобто, мож-
на ствердж вати , що про-
фесійні дома ання є я існою
хара теристи ою ефе тивності
професійно о самовизначен-
ня особистості старшом
ш ільном віці.

Змістовно означений вище
процес являє собою процес
з одження знань молодшо о
юна а про вимо и обраної про-
фесії зі сформованими й сві-
домленими ним в процесі роз-
вит можливостями та потре-
бами, я і аде ватно оцінюють-
ся і с ладають основ вимо до
себе, тобто майб тніх профе-
сійних дома ань. Крім то о
рівень професійних дома ань
старшо ласни а спон ає ди-
тин , з одно о бо , самовдос-
оналюватися до рівня вимо
обраної професі ї й рівня
с ладності поставлених цілей,
а з іншо о, вибор та о о вид
майб тньої професійної діяль-
ності, я ий відповідає дося н -
том рівню розвит с б’є та й
не передбачає б дь-я ої а -
тивності. Саме та е співвідно-
шення самооцін и й профе-
сійних дома ань стр т рі
професійно о самовизначен-
ня чнів старшо о ш ільно о
ві

Отже, проблема форм ван-
ня професійних дома ань
старшо ласни ів є омпле с-
ною, том й виріш вати її необ-
хідно цілеспрямовано. Одним
з напрямів вирішення пробле-
ми форм вання професійних
дома ань старшо ласни а є
наповнення зміст освітньої

ал зі «Техноло ія» професіо -
рафічною інформацією. Доціль-
но та ож на олосити на важли-
вості прое тно-техноло ічної
під отов и старшо ласни ів
с часних мовах, я а визна-
чається, перш за все, зроста-
ючим попитом виробництва
фахівцях інженерно-технічних
спеціальностей. Зо рема, на
території Автономної Респ блі-
и Крим машиноб дівній про-
мисловості, я а більше десяти
ро ів переб вала в ризовом
стані, в останні ро и намітили-
ся серйозні тенденції віднов-
лення виробництва. Однієї ж із
най остріших проблем, я а пе-
реш оджає ефе тивном
ф н ціон ванню с часних під-
приємств, є відс тність висо-
о валіфі ованих інженерно-
технічних адрів. Зазначена
адрова проблема пов’язана
з падінням, в останні ро и, пре-
стиж професії інженера і не-
бажанням молоді працювати в
цій ал зі.

За рез льтатами проведе-
но о нами опит вання 6 4 %
чнів 11 лас обрали майб т-
ню професію й аде ватно оці-
нюють власні можливості її
майб тньом оволодінні. Крім
то о серед цієї р пи чнів 34 %
по ладаються на власні мож-
ливості дося н ти поставленої
мети, 48 % дітей розрахов ють
на допомо бать ів, а 7 % осіб
ствердили про важливість
випад ово о збі обставин
їхніх професійних дома ан-
нях.

Найпрестижнішими серед
чнів старшо о ш ільно о ві
виявилися, на час опит вання,
е ономічні й омерційні спе-
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ціальності (бан ір, б х алтер,
менеджер, е ономіст) , я им
віддали перева 41 % опит -
ваних. Др позицію ( 1 6 %
чнів) зайняли х дожні спе-
ціальності (модельєр, дизай-
нер, стиліст і т.д.). Виявили ба-
жання пов’язати майб тню про-
фесію з юридичною діяльністю
12 % старшо ласни ів. Інже-
нерно-технічним професіям
віддали перева лише 9 %
осіб, я і на за інчення за аль-
ноосвітньої ш оли обрали май-
б тню професію. Решта стар-
шо ласни ів пов’яз вали свою
діяльність із професією вчите-
ля, вихователя, лі аря й ін.

На питання «Що для Вас
саме най оловніше май-
б тній професії? » , я е дає
найбільш повн інформацію
про майб тні професійні дома-
ання старшо ласни ів, нами
пропон валося прон мер ва-
ти запропоновані відповіді
поряд їх значимості. Отри-
мані рез льтати засвідчили:
29 % чнів обрали майб тню
професію с дячи лише з її пре-
стижності: 34 % опит ваних, в
перш чер , ці авила в об-
раній професії висо а заробі-
тна плата; 14 % осіб відповіли,
що обрана професія для них
ці ава; 23 % старшо ласни ів
поставили на перше місце інші

аспе ти професійної праці
(професійне зростання, мож-
ливість спіл вання з людьми,
спо ійна робота й т.д. ) . Я
свідчать висвітлені вище ре-
з льтати опит вання, с часна
молодь на час за інчення за-
альноосвітньої ш оли про-
фесійні дома ання пов’яз є
переважно з престижністю про-
фесії та розміром заробітної
плати.

Отже, проблема а тивізації
професійно о самовизначен-
ня старшо ласни ів процесі
техноло ічної під отов и в
значній мірі залежить від рівня
сформованості самооцін и й
дома ань особистості, тобто
від вн трішньої отовності стар-
шо ласни ів до свідомлено-
о й самостійно о входження в
майб тнє доросле життя. Один
із напрямів вирішення про-
блеми ефе тивно о форм ван-
ня самооцін и та професійних
дома ань є наповнення зміст
освітньої ал зі «Техноло ія»
професіо рафічною інформа-
цією, я а відповідаючи с час-
ним вимо ам рин праці за-
безпечить мови для а тиві-
зації рефле сивних механізмів
професійно о самовизначен-
ня чнів старших ласів про-
цесі прое тно-техноло ічної
під отов и.
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