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В економічно розвинених країнах професійна праця для більшості 
людей перетворилася не лише в умову існування. Все частіше людина прагне 
до праці, де вона була б оцінена і морально, де отримувала б задоволення від 
самого процесу виконання професійної діяльності. Сучасний стан справ у 
галузі професійного розвитку особистості тлумачиться як багаторівневий і 
багатоступеневий процес, в якому виділяють кілька аспектів, які пов’язані: із 
задачами суспільства, які воно висуває перед особистістю, яка формується; із 
процесом формування індивідуального стилю життя, частиною якого є 
професійна діяльність; із прийняттям рішень, в яких повинен бути 
встановлений баланс особистих переваг і схильностей та потреб існуючої 
системи розподілу праці. Проте у дослідників не існує єдиної точки зору 
щодо розуміння сутності та механізмів здійснення такого процесу ( 
Г.О.Балл, Рибалка В.В. та ін.). 

Так, у сучасній зарубіжній і вітчизняній психолого-педагогічній, 
соціологічній літературі виокремилися провідні напрями щодо тлумачення 
процесу і результату професійного розвитку особистості. Різні підходи до 
проблеми професіогенезу згрупувалися у напрями, які об’єднані за певним 
домінуючим у них критерієм (провідного типу життя, особливостей 
мотиваційної сфери, специфіки індивідуальності робітника). 

Огляд концепцій та підходів до проблеми розвитку особистості в 
професії показує виражену тенденцію до надання переваг індивідуальним 
особливостям особистості в процесі її професіоналізації. Професійний та 
особистісний розвиток взаємодоповнюють один одного, проте й мають свою 
специфіку. При цьому в професійному розвитку має вияв індивідуальність 
особистості, її активність, потреби самореалізації тощо [2]. Особливо 
актуальними питання визначення в майбутній професійній діяльності 
постають в ранній юності, коли особа вперше здійснює свідомий вибір 
професії. У даній статті ми розглянемо психологічні особливості 
професійного розвитку особистості на початковому етапі професійної освіти. 
А також пов’язані з цим аспекти професійного потенціалу, професійного 
покликання та професіоналізму майбутнього фахівця. 

У процесі професіогенезу особистості етап початку професійного 
навчання має свою специфіку, яка обумовлена об’єктивними і 
суб’єктивними чинниками. До об’єктивних чинників відносять: професійний 
відбір (який учень проходить при вступі до навчального закладу); 
особливості професійної підготовки (зміст, форми, методи, завдяки яким 
здійснюється процес формування професійної компетентності майбутнього 
фахівця); переорієнтацію у професії (яка має сформувати резервний 
професійний план). 



До суб’єктивних чинників дослідники відносять індивідуально-
особистісні, вікові, соціокультурні особливості тощо. При цьому розвиток 
особистості майбутнього фахівця може здійснюватися лише при активній 
взаємодії з цілісною сукупністю професійного середовища. Останньому 
належить провідна роль у налагодженні специфічного психолого-
педагогічного впливу між соціальним макро- (суспільно-економічна система 
в цілому) та мікросередовищами (безпосереднє оточення, група, колектив 
тощо). Проте ці компоненти не можуть бути рівноцінними в плані 
об’єктивних можливостей впливу і суб’єктивних потребах особи в них. 

На початковому етапі професійної освіти особистість включається в 
процес індивідуалізації, а саме: “процес і результат суміщення вимог 
соціальних, ціннісно-нормативних розпоряджень, очікувань дій, проявів 
особистісних і ділових якостей ... властивостей і стилю діяльності індивіда” 
[3, 85]. При цьому індивідуалізація, з одного боку, утворюючи з 
соціалізацією єдиний процес, складає зміст соціального зростання, в якому 
здійснюється формування власне соціального (як головного результату 
соціального дозрівання), і відбувається становлення значущого у своїй 
індивідуальності суб’єкта активної творчої дії. З іншого боку, “соціалізація 
та індивідуалізація протистоять одна одній, де соціалізація виступає лише як 
процес освоєння (присвоєння) і реалізації людиною соціального (норм, 
відношень, проявів духовності тощо)” [4, 188]. Цей процес за змістом 
виступає як єдність і, водночас, як постійно відтворюване протиріччя двох 
сторін: соціалізації та індивідуалізації. У цій якості він є єдиним потоком 
входження підростаючої особи у світ дорослих, у соціальний, вужче, 
професійний світ, і є необхідним моментом професіо- та соціогенезу. 

При дослідженні питання про вплив особистості на вибір професії слід 
виходити не стільки з вивчення типологічних особливостей індивіда, скільки 
із всебічного аналізу конкретних випадків, кожен з яких є індивідуальним, 
оскільки професійна сфера життя особистості, її змістовий та якісний рівні 
відображають ступінь біологічної зрілості індивіда, якість соціальної зрілості 
особистості, перспективу становлення її як універсальної індивідуальності. 
При цьому вітчизняні дослідники зважають на професійний потенціал 
особистості. 

У ньому визначають: можливий у передбаченні, у прогнозуванні 
різнорівневий і багатомірний розвиток “Я” особистості, який здійснюється 
самою особистістю в процесі реалізації “життєвої” справи, соціальної, 
зокрема, професійної діяльності; сутнісний для конкретної особистості 
рівень розвитку професійного ставлення до світу, як усієї системи життєвих 
відносин в цілому; перспективу розвитку професійного ставлення 
особистості до світу, яке полягає у придбанні нових, обумовлених 
професією, засобів пізнання, розуміння, оволодіння, перетворення світу 
речей, світу інших людей, світу свого “Я” (С.Л.Рубінштейн). 

Отже, професійний потенціал визначає перспективи особистості в 
оволодінні засобами самопроявів її індивідуальності в професії та через 
професію. І тут поняття “професія” повинно тлумачитися як соціально цінна 



справа; як заняття, в якому особистість має змогу реалізувати своє 
призначення, своє покликання, посісти бажане місце у системі цінностей 
суспільства через осягнення певного соціального визнання (набуття того чи 
іншого статусу), завдяки обраному нею виду професійної діяльності. 
Життєва справа, в якій можливе розгортання покликання особистості, може 
охоплювати одну або декілька сфер індивідуального життя. Проте за 
сучасних умов культурно-історичного розвитку саме професійна діяльність є 
тією основою, яка має найбільше сприятливих чинників щодо професійного 
самовизначення та подальшого професійного розвитку та зростання. 

Дослідження життєвої перспективи показали, що особистість повинна 
знати, які перспективи розкриває професія у значущих для неї сферах. В 
ідеалі кожна професія повинна бути представлена з точки зору життєвої 
перспективи особистості, в якій знайшли б місце і можливі досягнення, і 
можливі труднощі, які виникають у реалізації  певних ціннісних орієнтацій і 
життєвих очікувань особи [1]. 

Відомо, що визначення у професії може бути здійснено як з 
урахуванням, так і без урахування віддалених життєвих перспектив. Якщо 
вибір буде здійснюватися без урахування віддалених наслідків, у такому 
випадку навіть існуючий у суб’єкта особистий професійний план не буде 
виправданий конкретними життєвими цілями, а, як наслідок, як тільки-но 
цей план реалізується, знову виникне ситуація життєвої невизначеності. 

Не часто вдається зустріти людину,  яка так любить свою професію,  що 
вважає її справою всього життя і виконує її так, що в оточуючих не виникає 
сумнівів в істинності її покликання. Відомо, що в ранній юності можна 
визначити лише загальне підгрунтя (індивідуально-психологічні 
особливості) для розвитку в майбутньому професійно важливих якостей 
щодо будь-якої професійної діяльності. Проте саме у ранньому юнацькому 
віці відбувається активне становлення світогляду, ціннісних орієнтацій, 
переконань; психологічної готовності до трудової діяльності, що є вельми 
суттєвим при виборі професійного шляху та розвитку особи у професії. 

Дослідники  (Г.К.Радчук, Б.О.Федоришин та ін.) вважають, що 
професійні здібності не мають прямих аналогів у психологічній структурі 
особистості, яка розглядається у допрофесійний період її розвитку, оскільки 
професійні здібності – це такі утворення, які формуються у професійній 
діяльності. Сама особистість так чи інакше впливає на вибір життєвого 
шляху, але шляхи її впливу на цей вибір досить різноманітні. Відомо, що не 
існує прямої постійної відповідності між вибором професії і певною якістю 
особистості. Здібності до певного виду праці не завжди свідчать про інтерес 
до неї. Коливання у процесі самовизначення можуть мати різні корені, більш 
того, не існує прямої відповідності між вибором професії і типом вищої 
нервової системи діяльності людини. 

Здійснивши вибір професії, молода людина демонструє свою 
особистість, своє значуще ставлення до обраної трудової професійної 
діяльності. Однак ставлення до професії не є стабільним, воно змінюється 
протягом усього життєвого і, власне, професійного шляху. Людина то 



максимально наближується до професії, то віддаляється від неї. Це 
обумовлюється цілим рядом факторів (соціологічних, психологічних, 
економічних та ін.): відсутність місця роботи, невдоволеність зарплатнею, 
контакти з колегами, неприйняття керівника, зміна місця проживання тощо. 

Дослідники виділяють показники життєвої перспективи, які можуть 
стати критеріями оцінки задоволеності здійсненим професійним вибором, 
передрікати вірогідність виникнення і закріплення почуття професійного 
покликання в уже обраній особою професії. Так, виділяють чотири типи 
значущого ставлення до професії: захоплення професією; професійне 
покликання; розчарування професією; відчуження професії, де професійне 
покликання розуміють як особливий тип значущого ставлення до справи, що 
супроводжується почуттям психологічної близькості професії і прагненням 
людини до ще більшої захопленості  професійною діяльністю. Воно з 
більшою вірогідністю формується у тих, для кого професійний вибір є 
значущим настільки, що зміна його визначає зміну уявлень особистості про 
усе своє життя; хто бачить своє життя більш цікавим і насиченим різними 
подіями лише при виборі тієї єдиної обраної професії. Така професійна 
діяльність виступає джерелом улюблених емоційних переживань. 

Як суспільне явище і психологічний феномен професіоналізм 
співвідноситься із: певною професійною групою, з індивідуальністю; з 
групою, де згуртованість членів на ідеях, ідеалах, смаках складаються з 
професіоналів високого рівня; це певна еліта, яка виділяється своєю 
майстерністю, і, як наслідок, рівнем, унікальністю діяльності, свідомістю 
особистості; це є еліта, яка становить працездатний чи резервний потенціал 
діяльності, слід, у першу чергу співвідносити з діями, ділами, професіями 
різного роду, які “за самою природою своєю” вимагають спеціальних 
якостей, обдарованості, таланту; у сучасних умовах таких видів діяльності 
стає більше, оскільки їх породжує соціальний і технічно-інформаційний 
розвиток. 

У процесі підготовки майбутнього фахівця професіоналізм тлумачиться 
як: система високоефективних і високонадійних дій, що забезпечують 
максимальний результат при мінімальних психологічних, біологічних і 
соціальних затратах, які визначають при найбільшому оптимумі збігу 
можливостей особи відповідати вимогам виду діяльності, рівням високої, 
найвищої майстерності; історично спадкова, наслідувана, індивідуально 
засвоєна система причинних зв’язків, яка реалізує спрямованість, 
вибірковість ставлення особистості до діяльності; стійка система традицій, 
яка детермінована змістом і рівнем передачі соціально-історичного досвіду 
професії, “школою”, яка задає, окрім професійно-технологічних, систему і 
моральних професійних цінностей; реалізація вмінь, навичок у вигляді 
унікального компонента, стійка система психічних станів, видів, форм 
поведінки людини, елементів дій, прийомів біосоціального і психологічного 
захисту (Г.Маноха). 

В цілому система організації, розвитку і формування передумов 
професіоналізму має включати: 1) вектор спрямованого формування 



особистості; 2) фокус свідомості, спрямованості діяльності; глибинний 
характер і рівень діяльності, з якого реалізується професіоналізм; 3) 
проектування професійно-психологічної готовності, яка є складовою 
частиною професіоналізму, композицією новоутворень, які комбінують у 
собі передбачення, прогностичні здібності, потреби, норми; 4) властивості і 
засоби, які визначають життєздатність професії і відбивають її психологічну 
сутність, входять до змісту цієї категорії, тобто системи понять, яка містить 
сутність, якості, міру готовності особи до професійної діяльності; 5) 
професіоналізм існує в якості вірогіднісної характеристики діяльності, яка 
здійснює значний вплив на ефективність і надійність, на відносні і абсолютні 
показники ступеня сталості її  психічних ознак, а також на умови розвитку 
якості виконання як цілісного процесу, так і окремих його складових. Тому 
постановка проблеми професійного покликання, професійної успішності, а 
разом з тим і професійного зростання особистості, яка започатковується в 
ранній юності, потребує подальшої психологічної розробки. 
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