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РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У ФОРМУВАННІ  
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ 

Соціально-економічні зміни у суспільстві, що відбулися на протязі 
останніх двох десятиліть призвели до трансформації образу світу, що 
формувався роками. Це викликало масову дезорієнтацію, втрату 
ідентифікації як на індивідуальному, так і на груповому рівні. В цій ситуації 
актуальним стає пошук нових культурних моделей, ідеологічних схем, 
соціальних орієнтирів [3]. Соціальний запит викликав надзвичайний інтерес 
до психологічних досліджень, які сприяють заповненню “білих плям” і 
відновленню цілісності та упорядженості образу світу.  

Все це стосується і професійної підготовки фахівців. Нині актуальними 
є завдання пробудження, розвитку та стимуляції творчих резервів 
особистості, поглиблення її самосвідомості, суб’єктності та здатності до 
самореалізації і самостійного прийняття відповідальних рішень. При цьому, 
як підкреслював в своїх працях Г.С.Костюк, провідна роль відводиться 
“саморуху”, спонтанній творчій активності у формуванні та самотворенні 
особистості.  

Необхідність формування культури і практики професіоналізації 
стимулює розгортання цілого ряду спеціальних досліджень (Г.О.Балл, 
Є.І.Головаха, С.С.Грішпун, А.А.Деркач, В.О.Моляко, Ю.І.Машбиць, 
В.Г.Панок, Н.А.Побірченко, В.В.Рибалка, А.П.Ситніков, Н.І.Пов’якель та 
ін.).  

Аналіз наукової психологічної літератури з цієї проблеми дозволяє 
виділити у вітчизняній психологічній науці п’ять самостійних підходів до 
розв’язання проблеми професійного становлення особистості 
(професіоналізації) [2]: 

· Вивчення стратегії професійного життя особистості 
(К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, Л.В.Сохань та ін.); 

· Акмеологічний підхід (А.А.Деркач, Н.В.Кузьмін, О.П.Ситніков, 
Л.М.Карнизова та ін.); 

· Особистісний підхід (В.Д.Шадріков, Л.М.Корнєєва, О.П.Фірсова, 
Р.І.Круг, О.М.Борисова та ін.); 

· Психолого-педагогічне вивчення професій (Т.В.Кудрявцева, 
В.Ю.Шугурова, О.Ю.Пряжнікова, Є.О.Климов, Б.О.Федоришин та ін.); 

· Психотехнічний підхід (Ф.Б.Березін, В.Ю.Селін, Г.С.Никифорова та 
ін.). 

По-різному підходячи до висвітлення цієї проблеми, дослідники 
підкреслюють провідну роль активності су’єкта та самосвідомості 
особистості, її основних складових (самооцінки, самовідношення, 
саморозвитку тощо). 



Рефлексивний аспект професіоналізації не має повного відображення в 
розробках психологів і тому, на нашу думку, потребує додаткового 
спеціального вивчення. Рефлексію професійного становлення особистості  
ми розуміємо як здатність людини виокремлювати, аналізувати, оцінювати, 
пізнавати, усвідомлювати свої можливості, особистісні та професійно 
важливі якості, різні боки своєї діяльності та розвитку як професіонала.  

В структурі рефлексії як психологічної властивості особистості 
спеціалісти (Ю.Степанов, В.І.Слободчиков, Є.І.Ісаєв, О.Б.Старовойтенко) 
виділяють наступні аспекти: 

1. Предметно-мотиваційний (рефлексія структури професійних 
інтересів, цілей, очікувань особистості; рефлексія навчально-професійних 
дій, результатів, досягнень; рефлексія якостей професіонала); 

2. Змістовний (результат самовідображення особистості в процесі 
професіоналізації, який представлено в формі загального знання Я; 
можливості бути професіоналом, проблеми і протиріччя професійного 
становлення; чуттєве переживання та самооцінка виявлених, усвідомлених 
структурних одиниць “Я” та ін.); 

3. Операційний (основні засоби інтелектуальної, рефлексивної і 
практично-дійової активності по знаходженню, аналізу, синтезу, насиченню 
змісту “Я” – самопізнання, самооцінка, самоузагальнення тощо). 

Рефлексію як умову професіоналізації необхідно вивчати і розвивати в 
системі зв’язків і залежностей. Рефлексивні характеристики самосвідомості є 
основою для розвитку адекватної ідентичності, виступаючи важливим 
фактором формування індивідуальної системи ціннісних орієнтацій, на 
основі якої молода людина має змогу здійснити особистісне самовизначення, 
формувати власне Я, наближуватися до власної ідентичності. 

Розглянемо детальніше роль рефлексивних компонентів самосвідомості 
в становленні як особистісної, так і професійної ідентичності. 

Існує декілька підходів у дослідженні проблеми ідентичності: а) теорія 
Е.Еріксона; б) теорія “Я” Дж.Міда; в) когнітивний напрямок. Не маючи 
термінологічної єдності, вони по-різному визначають поняття ідентичності, 
доповнюючи один одного в розкритті різних сторін цього феномену.  

Ідентичність визначається як група психічних процесів, які 
детермінують поведінку; як центральний елемент свідомості; як конструкт, 
який забезпечує тотожність власного Я (Г.Олпорт, А.Адлер, Р.Кеттел). 
К.Роджерс визначає ідентичність як сутність, що організовує та суб’єктивно 
спрямовує. Становлення ідентичності ми розглядаємо як процес, в ході якого 
передусім відбувається ідентифікація з цінностями. Н.В.Антонова [1] 
визначає ідентичність як динамічну структуру, пов’язану з біологічним та 
соціальним контекстом життя людини. Елементами цієї структури є 
самовизначення, тобто прийняті людиною судження стосовно себе та свого 
життя. Як підкреслює Н.В.Антонова, структура ідентичності розвивається за 
рахунок асиміляції і акомодації нових елементів чи переоцінки існуючих на 
протязі всього життя. 

Можливе виділення двох основних станів ідентичності: дифузна 



ідентичність та ідентичність досягнута. Перехід від одного стану до іншого 
здійснюється через подолання кризи ідентичності. 

Періодом інтенсивного розвитку ідентичності визнається старший 
підлітковий вік та рання юність. Саме в цей час перед молодою людиною 
постають серйозні проблеми вибору професії і подальшого життєвого шляху, 
а звідси і потреба більш глибокого самопізнання. Нові когнітивні можливості 
особистості в ранній юності надають рефлексивного характеру 
самосвідомості. Розвиваються такі її складові, як особистісна рефлексія, 
зміст уявлень про Я, механізми диференціації та інтеграції індивідуального 
досвіду. Такі характеристики зумовлюють розвиток адекватної ідентичності 
в ранній юності, яка значною мірою буде визначати все подальше життя 
індивіда. Нові інтелектуальні можливості дають змогу формувати 
індивідуальну систему ціннісних орієнтацій на основі уявлень про своє Я. [5] 
Якщо становлення ідентичності проходить із значними труднощами, молода 
людина не може виробити систему цілей, планів, ідеалів, завершити 
психологічне самовизначення. 

У ранній юності прагнення до майбутнього стає основою спрямованості 
молодої людини (Л.І.Божович, Б.Г.Ананьєв), коли створюється філософія 
власного життя (В.А.Роменець). В.А.Слободчіков називає юність періодом 
індивідуалізації, коли молода людина прагне визначити шляхи реалізації 
свого майбутнього життя. Саме в цей період виникає поглиблений інтерес до 
власного “Я”, спроби побудови життєвих перспектив, відбувається активне 
формування Я-концепції. 

Існують різні підходи в зарубіжній психологічній науці до розуміння 
поняття "Я” (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, Е.Еріксон, Р.Кеттел, Дж.Олпорт, 
Р.Ассоджолі, Г.Салліван, Дж.Мід). Аналіз сучасного стану теоретичної 
розробки проблеми дозволив встановити, що: а) процес формування 
самосвідомості  - це усвідомлення не тільки оточуючого світу, а й самого 
себе у своїх стосунках з навколишнім світом; б) усвідомлення себе як “Я”, 
яке характеризується здатністю самостійно і свідомо ставити перед собою 
мету діяльності та реалізовувати її; в) самосвідомість є цілісністю, 
утворенням, що включає як процесуальні, так і структурні характеристики. 

Образ “Я” аналізується з точки зору нерозривної єдності трьох його 
складових: когнітивної (самопізнавальної), емоційної (ставлення до себе) та 
регулятивної і розглядається як структурне утворення самосвідомості 
(В.В.Столін). Структурованість образу “Я”  розглядається як: частина досвіду 
людини (К.Роджерс); знання про себе і самоставлення (В.В.Столін); 
самооцінка, рівень домагань та соціально-психологогічні очікування 
(М.Й.Боришевський). Досвід особистісного спілкування закріплюється саме 
у сформованій структурі самосвідомості – образі “Я”, а саме спілкування є 
передумовою та відображенням діалогічної побудови “Я”. 

Особистісну рефлексію ми визначаємо як процес самоусвідомлення,  за 
допомогою якого відбувається самопізнання, пізнання своїх внутрішніх 
властивостей. У ранній юності особистісна рефлексія переходить на новий, 
більш ускладнений рівень розвитку, що зумовлює формування інтегрованого 



змісту уявлень про Я. Якісні зміни, що відбуваються у самосвідомості 
індивіда, зокрема в особистісній рефлексії та в змісті уявлень про Я, значною 
мірою зумовлені розвитком здатності до диференціації та інтеграції 
індивідуального досвіду. Завдяки цим компонентам виникає інтегративне 
уявлення про своє Я як цілісну особистість. 

Критеріями розвитку адекватної ідентичності є особистісна рефлексія 
як засіб самопізнання, зміст уявлень про “Я” як результат процесу 
самопізнання, механізми диференціації та інтеграції індивідуального досвіду 
як чинники процесу самопізнання та структурована, узгоджена індивідуальна 
система ціннісних орієнтацій. 

Здійснивши вибір професії, школяр переходить до нового етапу в 
своєму житті – етапу оволодіння спеціальністю. На протязі навчання в 
училищі чи вузі повинні формуватись новоутворення в структурі особистості 
майбутнього фахівця, одним з яких є професійна ідентичність. 

Під професійною ідентичністю нами розуміється динамічна гіпотетична 
структура, яка являє собою поступовий синтез особистісної ідентичності, 
тобто визначення себе в термінах особистісних якостей та соціальної, тобто 
визначення себе в термінах групового (в даному випадку професійного) 
членства.  

Формування ідентичності взагалі, і професійної зокрема, здійснюється 
через подолання кризи ідентичності. Об’єктивно кризу визначають як 
невідповідність структури ідентичності, що вже склалася, новим умовам 
життєдіяльності людини. Суб’єктивно криза може переживатись як стан 
підвищеної активності, пошуку нових можливостей та спроб вирішення 
проблем (конструктивна криза) та як стан невіри у свої можливості, 
відсутність або розмитість життєвих перспектив, підвищена тривожність, 
депресія (деструктивна криза). Коли в першому випадку студентові чи учневі 
необхідна підтримка в подоланні кризи, то в другому випадку він потребує 
вже більш серйозної допомоги та психокорекції. Таким чином, набуття 
ідентичності особистістю відбувається через її кризу, але важливо, як цей 
кризовий стан індивідом переживається. Має значення те, чи усвідомлює 
особистість свої проблеми, їх значення для свого професійного майбутнього,  
а також наскільки активну позицію  у їх вирішенні займає. 

В зв’язку з цим ілюстративними, на наш погляд, є дані нашого 
пілотажного дослідження, що проводились на базі Київського державного 
педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Всього в дослідженні брало 
участь 120 студентів І, ІІІ, ІV курсів, що навчались за спеціальністю 
“шкільний психолог”, студенти ІІІ курсу, що навчались за спеціальністю 
“філолог, шкільний психолог”, та група вчителів, що проходили 
перепідготовку за спеціальністю “шкільний психолог”. 

Програма дослідження передбачала використання наступних методик: 
тест “Хто Я?”, тест незавершених речень, методика психосемантичного 
шкалування та авторська методика “Склади програму навчання”, а також 
бесіда. Проводилась кількісна та якісна обробка даних. 

Не ставлячи завдання повного викладу результатів дослідження, 



наведемо ті дані, які мають відношення до проблеми, що розглядається: 
1. В тестах “Хто Я?” простежується загальна тенденція до актуалізації 

професійного аспекту ідентичності, що виявляєтся в збільшенні кількості 
респондентів серед студентів стаціонару, які  включають професію в перелік 
ролей, а також збільшується кількість відповідей, де професійна належність 
займає одну з перших трьох позицій. Це, безумовно, є позитивним 
показником професійного становлення і було очікуваним на початку 
дослідження. Разом з тим, серед респондентів-учителів, що 
перекваліфіковуються, назва професії (психолог) не зустрічається на перших 
трьох позиціях у жодного, натомність часто (63%) респонденти називають 
професію педагога. У деяких респондентів професія психолога не згадується 
взагалі.  На нашу думку,  це свідчить про те,  що за тих форм навчання,  які 
використовувались, акцент був зроблений на інформативній стороні учбової 
діяльності, а особистісна перебудова майбутнього спеціаліста, фактично, не 
відбувалась. Останній факт підкреслює гостроту та складність питання 
перекваліфікації кадрів як окремої психолого-педагогічної проблеми. 

2. За результатами використання методики незавершених речень, 
психосемантичного шкалування та при проведенні бесіди були отримані 
наступні дані. З одного боку, виявлені позитивні тенденції стосовно 
зближення образу “Я” та образу професії, що може розглядатись як прояв 
становлення адекватної професійної ідентичності. Образ професіонала з 
часом навчання у вузі стає менш ідеалізованим, більш диференційованим та 
структурованим. Однак, паралельно з цим чітко простежується зменшення 
позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності. У вчителів, що 
перекваліфіковуються, взагалі немає жодної (!) відповіді, що характеризує 
позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності в якості  
шкільного психолога. Натомність домінують емоційно нейтральні та 
негативні ставлення (наприклад, у реченні “Моя майбутня робота...” 
переважали відповіді: “...мені не зрозуміла”, “...погано уявляється”, “...нічого 
хорошого мені не принесе”, “...буде складною” та ін.). Респонденти 
вказували на занепокоєння та страх перед майбутньою професійною 
діяльністю. 

3. Коли респондентам пропонувалось скласти програму навчання за 
обраним ними фахом, то студенти першого курсу в першу чергу до неї 
включали предмети, спрямовані на самопізнання (наприклад, різні тематичні 
тренінги). Це ще раз підтверджує те, що саме юнацький вік є сенситивним 
для формування самосвідомості, Я-концепції. Інтерес до власного “Я” є 
надзвичайно важливим і для формування адекватної професійної 
самоідентичності. Респонденти старших курсів до навчальних програм 
включають предмети, пов’язані з підвищенням загального культурного рівня 
(історія світової культури, світова література та ін.), зростає інтерес до 
теоретичних дисциплін (наприклад, до загальної та вікової психології) та до 
оволодіння конкретними діагностичними методиками. Проте під час бесіди 
студенти ІV курсу стаціонару та педагоги висловлюють схожі думки 
стосовно змісту своєї підготовки. Ось, наприклад, думка Олени П., студентки 



ІV курсу: “Теорію вчили, набір методик маємо, а що з цим робити у школі не 
знаємо”. 

Все це привело нас до думки, що високий рівень тривожності і 
невпевненість у своєму професійному майбутньому свідчить про те, що в 
процесі навчання у більшості студентів є ознаки переживання деструктивної 
кризи ідентичності. Це явище протікає на рівні особистісної проблеми, що не 
завжди рефлексується, а, головне, зміст та форми навчання у вузі не 
враховують її існування.  

Другий принциповий висновок полягає у тому, що процес професійного 
становлення майбутніх фахівців повинен імпліцитно містити в собі 
можливість актуалізації кризи ідентичності. Але при цьому необхідно 
навчати студентів осмислювати свої проблеми та  конструктивно їх 
вирішувати. На практиці ж часто буває так, що студент-першокурсник 
фактично не відчуває різниці між навчанням у школі та вузі, і тільки 
включаючись на старших курсах до професійної практики, він вперше 
стикається з реаліями професії.  

Зміст та форми навчання повинні бути орієнтовані на формування 
структурних компонентів професійної ідентичності. В останніх дослідженнях 
з проблеми професійного становлення [2] наведена наступна структура 
ідентичності: 

· “Я-концепція професіонала”; 
· цінності майбутньої професійної діяльності; 
· етапи професійної кар’єри; 
· якості, які складають потенціал професіонала; 
· навчально-професійні досягнення і результати; 
· навчально-професійні дії особистості; 
· професійні цілі, очікування. 
Можна погодитись з запропонованою структурою, підкресливши, що 

рефлексія є системоутворюючим компонентом структури професійно 
важливих якостей спеціалістів, зайнятих у гуманітарних сферах науки і 
культури. 

Інтенсивність і ефективність формування професійної ідентичності в 
значній мірі залежить від зрілості самосвідомості і добре розвиненої 
рефлексивної сфери особистості. Виходячи з положення про те, що юнацький 
вік є сенситивним до формування і розвитку рефлексії, і спираючись на факт 
активності свідомості студентської молоді, спрямованої на свій внутрішній 
світ, своє “Я”, а також враховуючи відсутність спрямованих програм по 
розвитку рефлексивних дій у процесі навчання у вузах ми вбачаємо 
перспективи у побудові нової спеціальної програми, яка б здійснювала 
розвиваючу роль щодо рефлексивних можливостей майбутніх фахівців 
починаючи з загальноосвітньої школи, і далі – в училищі чи вузі і, таким 
чином, сприяла б формуванню адекватної професійної ідентичності. 

Така програма повинна включати діагностику, індивідуальне 
консультування та корекцію, використання активних форм навчання, 



спрямованих на розвиток рефлексивної сфери, перебудову існуючої системи 
професійної практики. Ця програма повинна бути тривалою, мати своєрідний 
зміст у залежності від терміну навчання. 

Таким чином, дані експериментального дослідження свідчать про 
важливу роль рефлексивних можливостей особистості в формуванні 
професійної ідентифікації майбутніх спеціалістів у системі неперервної 
освіти. Ця проблема є актуальною та потребує подальшої розробки як на 
науковому рівні, так і на рівні шкільної та вузівської практики професійної 
підготовки молоді. 
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